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Η  χειμερινή  εκδήλωσή  μας

Μ
εγάλη επιτυχία
σημείωσε και φέ-
τος η χειμερινή

εκδήλωση του Συλλόγου
μας στις 23 Ιανουαρίου,
παρά την δυσχερή οικο-
νομική συγκυρία που έχει
πλήξει την καθημερινότητά
μας. Δεδομένου ότι σκο-
πός και κινητήριος δύναμη
των προσπαθειών μας είναι
η συμμετοχή όλων στις εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου,
αποφασίσαμε φέτος τη
μείωση του αντιτίμου της
πρόσκλησης, διατηρώντας
όμως και σε αυτή την εκ-
δήλωση υποδειγματικό
επίπεδο ποιότητας, που
χαρακτηρίστηκε για άλλη
μια φορά ως μέτρο σύγ-
κρισης για τις εκδηλώσεις
όλων των Συλλόγων.

Καλλικράτης  και  Παπαρούσι

Το πρώτο CD του Συλλόγου μας
Αυθεντικά τραγούδια της Ευρυτανίας... βγαλμένα από την έρευνα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ. 8035

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 49 του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα τη
Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στις τοπικές κοινότητες,
όπου εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος,

(μέχρι 300 κατοίκους), οι αρμοδιότητες
τόσο του συμβουλίου όσο και του
προέδρου, ασκούνται από τον εκπρό-
σωπο της τοπικής κοινότητας.

Στο στάδιο της ηχογράφησης
βρίσκεται το πρώτο CD του Συλλόγου
μας με αυθεντικά παραδοσιακά τρα-
γούδια από την Ευρυτανία, ορισμένα
από τα οποία βρίσκουν για πρώτη
φορά το δρόμο για το στούντιο. Το
CD περιλαμβάνει αυθεντικά παρα-
δοσιακά τραγούδια, αποτέλεσμα συ-
στηματικής έρευνας κυρίως του Κώ-
στα Κοπανιτσάνου, καθηγητή πα-
ραδοσιακής μουσικής στο Μουσικό
Σχολείο Αλίμου. Πρόκειται για μια
μοναδική δουλειά, με σεβασμό και
αγάπη στην πολιτιστική κληρονομιά

Στις απομονωμένες περιοχές, όπου
ο πληθυσμός φθίνει με ταχύτατους
ρυθμούς και η κρατική πρόνοια δεν
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, το
ρόλο της αναλαμβάνει… η θεία πρό-
νοια! Και επειδή αυτή δεν εκδηλώνεται
αυτόματα, ως διαμεσολαβητές εμφα-
νίζονται οι διάφοροι πολιτιστικοί σύλ-
λογοι.

Αποτελούν το συνεκτικό κρίκο
ανάμεσα στους ξενιτεμένους και τους
ντόπιους με την εφημερίδα που εκ-
δίδουν κάθε τόσο. Όχι μόνο κατορ-
θώνουν να ενημερώνουν τους ανα-
γνώστες τους για τα γεγονότα που
αφορούν τον τόπο τους, αλλά ταυτό-
χρονα  κρατάνε άσβεστη τη ζέση του
«νόστου» τόσο σ’ εκείνους που με-
γάλωσαν στο χωριό όσο και στα παι-
διά και τα εγγόνια τους.

Τα ίδια αυτά φυλλάδια αποτελούν
για τον ιστορικό και το λαογράφο
του μέλλοντος μια εκπληκτική πηγή
πληροφόρησης καθώς διατηρούν με
μεγάλη ευλάβεια την εικόνα της προ-
βιομηχανικής εποχής από την οποία
βγήκε ο νομός μας εξαιρετικά πρό-
σφατα.

Ιδίως τα καλοκαίρια σε κάθε χωριό
και οικισμό, ορισμένοι άνθρωποι επι-
δίδονται με κέφι και μεράκι στην διορ-
γάνωση του τοπικού πανηγυριού, ψά-

χνουν να βρουν καρέκλες, να μαζέ-
ψουν τραπέζια, να κλείσουν ορχήστρα,
να στήσουν τις ψησταριές. Κι όπως
είναι φυσικό, τα έσοδα θα πάνε στις
ανάγκες του χωριού.

Ο κόπος και η προσπάθεια που
καταβάλλουν αφιλοκερδώς τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων δεν είναι
καθόλου εύκολο ν’ αποτιμηθούν σε
χρήμα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν σε πολ-
λές περιπτώσεις καλούνται να βάλουν
οι ίδιοι το χέρι στην τσέπη είτε για να
πληρωθεί ένα τηλέφωνο, ή ένας λο-
γαριασμός ΔΕΗ, είτε γιατί «η εφημε-
ρίδα πρέπει να βγει».

Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τύ-
χουν κάθε στήριξης από τα συντε-
ταγμένα πολιτειακά όργανα, είτε αυτά
δραστηριοποιούνται στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση είτε στην κεντρική κυ-
βέρνηση. Και σε κάθε περίπτωση πρέ-
πει όλοι να βοηθήσουμε να μείνουν
οι τοπικοί σύλλογοι ζωντανοί καθώς
είναι ένα από τα υγιέστερα κύτταρα
των τοπικών κοινωνιών, ακόμα και
τις λίγες φορές που επιτρέπουν στις
μικροκομματικές επιδιώξεις να εξυ-
πηρετήσουν κάποιες προσωπικές φι-
λοδοξίες.

Τους αξίζει κάθε καλή κουβέντα η
οποία άλλωστε είναι το μόνο που επι-
διώκουν.
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Συνέχεια στη 2η σελ.

Μελέτη  για  τα  γεφύρια
Ο φίλος του Συλλόγου και

μηχανικός στο Καρπενήσι Νί-
κος Χατζόπουλος, λάτρης των
παραδοσιακών γεφυριών και
της ιστορίας τους, προσφέρ-
θηκε να αποτυπώσει τα γεφύ-
ρια του Παπαρουσίου και να
εκπονήσει μελέτη για την προ-
στασία τους. Στη λεπτομερή
μελέτη υπογραμμίζει την
ανάγκη για άμεση αποκατάσταση του γεφυριού της Κούκιας, του
οποίου την ύπαρξη απειλεί η διάβρωση από το νερό.

Συνέχεια στη σελ. 6

Το  Δ. Σ.  σας  εύχεται  για  το  Πάσχα

χρόνια  πολλά  και  καλή  Ανάσταση

Η εθελοντική προσφορά των τοπικών συλλόγων
(Σταχυολογήματα από άρθρο του Διον. Κ. Παρούτσα στα “Ευρυτανικά Νέα’’)

Συνέχεια στην 5η σελ.

Συνέχεια στη 2η σελ.

Αυγουστάκης Άλκης, Καραθάνος Αυγουστάκης Άλκης, Καραθάνος 
Κώστας, Δίπλα Ελένη με τον πρόεδρο Κώστας, Δίπλα Ελένη με τον πρόεδρο 

του Δ.Σ. Βλασόπουλο Παναγιώτητου Δ.Σ. Βλασόπουλο Παναγιώτη

Ντανάς Κ.Γ., Καλύβας Γ.Δ., Βλασόπουλος Π.,Ντανάς Κ.Γ., Καλύβας Γ.Δ., Βλασόπουλος Π.,
Χαλαστάνης Π., Αυγουστάκης Α., Χαλαστάνης Π., Αυγουστάκης Α., 

Ντανάς Ν.Κ., Γούλας Π., Σουλδάτος Στ.Ντανάς Ν.Κ., Γούλας Π., Σουλδάτος Στ.

Θεοδώρου Αλίκη, Κατσάνου Μίνα, ΜπιστούραςΘεοδώρου Αλίκη, Κατσάνου Μίνα, Μπιστούρας
Κώστας, Γεωργόπουλος Παναγ., ΛαμπαούναςΚώστας, Γεωργόπουλος Παναγ., Λαμπαούνας
Αλεξ., Βλασόπουλος Θαν., Βλασοπούλου Αγγ.Αλεξ., Βλασόπουλος Θαν., Βλασοπούλου Αγγ.

Το γεφύρι της Κούκιας



Εκδήλωση  Στενωματιανών

Ζεστή ατμόσφαιρα ζήσαμε στην εκδήλωση του Συλλόγου Στενωματιανών
στο κέντρο Τζάκι στο Π. Φάληρο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Χρυσ.
Καλύβας, γεννημένος στο Σπίτι του Παπά στο Παπαρούσι, δεν παραλείπει
ποτέ να εκδηλώνει την αγάπη του για το χωριό και το σύλλογό μας και
προσμένει να πιει καφέ στο καφενείο του υπό κατασκευή ξενώνα μας.

Εκδήλωση  Καλεσμενιωτών

Κατάμεστη η αίθουσα στην εκδήλωση του Συλλόγου Καλε-
σμενιωτών στο κέντρο Τζάκι στου Γκύζη. Το ποσοστό συμμετοχής
στην εκδήλωση ήταν εντυπωσιακό, καθώς παρόντες ήταν και
μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Το προεδρείο του Συλλόγου εξέ-
φρασε τη διάθεσή του για συνεργασία μεταξύ των συλλόγων
για το καλό του τόπου μας. 

της Ευρυτανίας. Την επιμέλεια της παραγωγής ανέλαβε ο ταμίας
του Συλλόγου μας Στέφανος Σουλδάτος, ιδρυτής και καλλιτεχνικός
διευθυντής του εργαστηρίου μουσικής Μελώδημα (www.melodima.gr).
Την ορχήστρα, η οποία περιλαμβάνει νέους αλλά καταξιωμένους
καλλιτέχνες της παραδοσιακής μουσικής, συντονίζει ο ίδιος ο
Κώστας Κοπανιτσάνος, συμμετέχοντας με το κλαρίνο του. Ο τρόπος
ερμηνείας των κομματιών βασίζεται σε παλιές ηχογραφήσεις και
καταγραφές, ώστε να αποτυπώνει τα ηχοχρώματα μιας άλλης
εποχής. Όλοι οι συντελεστές εργάζονται αφιλοκερδώς, συμμεριζό-
μενοι το όραμα του Συλλόγου να βάλει ένα λιθαράκι στη διάσωση
ενός πολιτισμού που αργοπεθαίνει. 

Το πρώτο CD του Συλλόγου μας αναμένεται να γίνει ανάρπαστο.
Δε θα πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι, πολιτιστικό σύλλογο ή
λαογραφικό μουσείο. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει ιδανικό
δώρο για τους φίλους και τους συγγενείς μας, είτε αυτοί κατάγονται
από την Ευρυτανία είτε τρέφουν θαυμασμό για τον τόπο μας. Η
πρώτη έκδοση θα περιλαμβάνει 1.000 συλλεκτικά κομμάτια. Επι-
κοινωνήστε άμεσα μαζί μας αν θέλετε να είστε σε αυτούς που θα
ακούσουν πρώτοι τη μοναδική αυτή δουλειά.
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Η  κοπή  της  πρωτοχρονιάτικης  
πίτας  των  Μαυρομματιανών

Η κοπή της πίτας
των Μαυρομματιανών
έγινε στις 23 Ιανουα-
ρίου 2011 στο PALMIE
BISTRO, (πλατεία Κά-
ραβελ), επιχείρηση των
Α/φών Χρ. Κουτρουλιά,
οι οποίοι αναλαμβά-
νουν και όλα τα έξοδα
της εκδήλωσης (χώρο-
φαγητό-ποτά) κάθε χρόνο. Ο κόσμος ήταν πολύς και η διάθεση μεγάλη.
Η δυναμική Πρόεδρος του Συλλόγου της Μαυρομμάτας Ρέκκα-Τζανάκου
Νίκη, διοργανώνει συχνότατα συναντήσεις γυναικών και εκδρομές
προς το χωριό. Άξια προς μίμηση.

Η μοναδική θέα της Αθήνας από
ψηλά υπό τον ήχο παραδοσιακών
μελωδιών έδωσαν στους παρευρι-
σκόμενους την αίσθηση ότι βρίσκον-
ται σε κάποια βουνοκορφή της Ευ-
ρυτανίας. Την εκδήλωση πλαισίωσαν
μουσικά τέσσερις έμπειροι καλλιτέ-
χνες που διακρίνονται για το σεβασμό
τους στην ελληνική παράδοση και
για τη διατήρηση των ηχοχρωμάτων
κάθε περιοχής. Στο κλαρίνο ο Κώστας
Κοπανιτσάνος, καθηγητής μουσικής

στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, στο
σαντούρι και το τραγούδι ο Κλέαρχος
Κορκόβελος, στο λαούτο και το τρα-
γούδι ο Δημήτρης Περρής, στο τουμ-
πελέκι και την ηχοληψία ο Νίκος
Παππάς. Η ομάδα μετράει ήδη εκα-
τοντάδες συμμετοχές σε μουσικές
εκδηλώσεις, τοπικά πανηγύρια και
τηλεοπτικές εκπομπές.

Την εκδήλωση άνοιξε από μικρο-
φώνου ο ταμίας του Συλλόγου Στέ-
φανος Σουλδάτος. Αφού καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους και μετέφερε
τις ευχές του Συλλόγου για τη νέα

χρονιά, παρουσίασε λίγα στοιχεία
για την ιστορία και τον πολιτισμό
της Ευρυτανίας από την αρχαιότητα
ως σήμερα. Την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του Συλλόγου ευλόγησε στη
συνέχεια ο π. Ιωάννης Αποστολάκης,
εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου Πετρούπολης.

Η πίτα κόπηκε συμβολικά σε τέσ-
σερα κομμάτια. Το κομμάτι του Χρι-
στού το προσφέραμε στη συγχωριανή
μας Άννα Κατεργάρη, της οποίας η
παρουσία με την ενός έτους κόρη
της μας χαροποίησε ιδιαίτερα και
έδωσε μια νέα πνοή στην εκδήλωση.
Το κομμάτι του χωριού το μοιράστη-
καν οι συγχωριανοί μας Παύλος Γού-
λας, Δημήτρης Τσιαμπάσης και Σά-
κης Κατσάνος που νοιάζονται και
στηρίζουν το Σύλλογο. Το κομμάτι
του Συλλόγου το προσφέραμε στον
κ. Σέμη Τσιουγκρή, πρώην πρόεδρο
του γειτονικού χωριού Καλεσμένου.
Τέλος, το κομμάτι των φίλων του
Συλλόγου το προσφέραμε σε τρεις
εξέχουσες προσωπικότητες που συμ-

παραστέκονται ολόψυχα σε κάθε μας
κίνηση, στον κ. Άλκη Αυγουστάκη,
την κ. Ελένη Δίπλα και τον κ. Κώστα
Καραθάνο.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του
Συλλόγου Παναγιώτης Βλασόπουλος
ανέφερε τα εξής: 

“Αγαπητοί φίλοι, η Ευρυτανία έχει πο-

λιτισμό πολλών χιλιάδων ετών. Είναι αξιο-

θαύμαστο πως ο πολιτισμός της Ευρυτανίας

ήκμασε σε εποχές κατά πολύ δυσχερέστερες

από την παρούσα. Με λύπη όμως διαπι-

στώσαμε πριν από 5 χρόνια ότι το Παπα-

ρούσι είναι το μόνο χωριό της Ευρυτανίας

χωρίς ενεργό πολιτιστικό σύλλογο. Ανα-

βιώσαμε το Σύλλογό μας και εστιάζοντας

στον πολιτισμό, δουλέψαμε εντατικά να

φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά, να

αναδείξουμε τα μνημεία του χωριού, και

να προβάλουμε το χωριό προς κάθε κα-

τεύθυνση.

Για να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας

και να δώσουμε νέα πνοή στο χωριό επω-

μιστήκαμε το δύσκολο για ένα τόσο μικρό

χωριό έργο της επισκευής του εγκαταλε-

λειμμένου Σπιτιού του Παπά και της με-

τατροπής του σε ξενώνα.

Το 2010 υπήρξε ιδιαίτερα καρποφόρο

και δημιουργικό για το Σύλλογό μας. Τα

έργα στον ξενώνα μας προχώρησαν με τα-

χείς ρυθμούς, ο δρόμος προς το χωριό

ασφαλτοστρώθηκε ήδη ως το Ανατολικό

Παπαρούσι και θα συνεχίσει προς το Δυ-

τικό. Ελπίζουμε στη στήριξη όλων και το

2011. Ευχόμαστε υγεία και ευτυχία. Καλή

σας διασκέδαση.’’

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί
θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση και εύχεται η νέα
χρονιά να είναι δημιουργική και καρ-
ποφόρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για το καλοκαίρι στο Παπαρούσι,
με προτεινόμενη προς έγκριση ημε-
ρομηνία την 20η Αυγούστου!

Φωτογραφίες και βίντεο από την
εκδήλωση έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.pa-
parousi.gr.

Η κ. Άννα Κατεργάρη Η κ. Άννα Κατεργάρη 
παραλαμβάνει κομμάτι της πίταςπαραλαμβάνει κομμάτι της πίτας

Η κ. Χριστίνα ΝτανάΗ κ. Χριστίνα Ντανά
σε βήματα χασαποσέρβικουσε βήματα χασαποσέρβικου

Η κ. Αγγελική Ντανά με το σύζυγόΗ κ. Αγγελική Ντανά με το σύζυγό
της Αλέκο Παπαοικονόμουτης Αλέκο Παπαοικονόμου

και την παρέα τουςκαι την παρέα τους

Ο Π. Βλασόπουλος Ο Π. Βλασόπουλος 
ανάμεσα σε Στενωματιώτεςανάμεσα σε Στενωματιώτες

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011

Ο Κ.Χ. Καλύβας με τη σύζυγό τουΟ Κ.Χ. Καλύβας με τη σύζυγό του
γεννημένος στο “σπίτι του παπά’’γεννημένος στο “σπίτι του παπά’’

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Η  χειμερινή  εκδήλωσή  μας

Σ. Σουλδάτος, Π. Βλασόπουλος, Σ. Σουλδάτος, Π. Βλασόπουλος, 
Σ. Τσιουγκρής, Ε. Ντανά, Γ. ΚατσούδαςΣ. Τσιουγκρής, Ε. Ντανά, Γ. Κατσούδας

Το πρώτο CD του Συλλόγου μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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3 «Όταν μεγαλώσω κι εγώ πλού-
σιος θέλω να γίνω!...» Επίλογος δια-
φημιστικού σποτ. Δεν έχει σημασία
τί διαφημίζει, αλλά ποιος λέει αυτή
την «ατάκα». Πρωταγωνιστής ένα μι-
κρό αγοράκι. Στόχος και σκοπός ζωής
ο πλουτισμός. Να το πρότυπο για τη
νεολαία μας!... Ακόμη και σε περιό-
δους «ισχνών αγελάδων», όπως είναι
αυτή που ζούμε. Ύψιστη αξία ο πλού-
τος… Έννοιες όπως η μόρφωση, η
αξιοπρέπεια, το φιλότιμο, η τιμιότητα
και όλες γενικά οι αξίες που συνι-
στούν αυτό που ονομάζουμε ανθρω-
πιά, είναι ξεπερασμένες… Βέβαια
κανείς δε γίνεται πλούσιος(ή καλύ-
τερα δύσκολα γίνεσαι) με τίμια μέσα,
αλλά ποιος υπολογίζει κάτι τέτοιο…
Αρκεί να πλουτίσει…

(Ευρυτανικός Τύπος 21-4-10).

*****

3 Ο ΗΓΕΜΩΝ
Μέσα στην πολιτική ομίχλη που

βαραίνει τον ελληνικό ουρανό και
δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και
απαισιοδοξίας, η καρδιά και η σκέψη
αναζητά ακτίνες αλήθειας και ελπίδας
μέσα στην Ιερή μας Παράδοση, μέσα
στον αγιοπατερικό λόγο.

Το ηγεμονικό πνεύμα του Μεγά-
λου Φωτίου (810-893 μ.Χ.), οικουμε-
νικού διδασκάλου και Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως - η ιερή του
μνήμη τιμάται στις 6 Φεβρουαρίου-
διαβλέπει πως η άσκηση της εξουσίας
είναι αποτελεσματική και σωτήρια
μόνο όταν είναι ενάρετη.

Η Πατριαρχία του συνδέεται με
τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Καρ-
πός αυτού του έργου ήταν η βάπτιση
του ηγεμόνα της Βουλγαρίας Βόρι, ο
οποίος έλαβε το χριστιανικό όνομα
Μιχαήλ. Σ’ αυτόν που αποκαλεί «ευ-
γενές και γνήσιο γέννημα των πνευ-
ματικών του ωδινών» απευθύνει, με
ιδιαίτερη πατρική αγάπη, ο Πατριάρ-
χης Φώτιος, παραινετική επιστολή
για την άσκηση θεοφιλούς και επιτυ-
χημένης ηγεμονίας.

Μια σταχυολόγηση των συμβου-
λών του Αγίου από την επιστολή
του αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια
αναλογική και γόνιμη σύγκριση με
το σημερινό τρόπο άσκησης της
εξουσίας στην ελληνική πραγματι-
κότητα, που αλγεί από τα πολυποί-
κιλα πλήγματα μιας απαξιωμένης
πολιτικής τακτικής και συγχρόνως
να δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα
και πολυώνυμα γιατί.

Όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και ο
ηγεμόνας πρέπει να τηρεί τις εντολές
του Δεσπότου Θεού.

Ηγεμόνας προσευχόμενος είναι
ενωμένος με τον Θεό και οικείος του.
Η αρετή του άρχοντα φαίνεται αν
μπορεί να μετατρέψει μια πόλη όχι
τόσο από μικρή σε μεγάλη, όσο από
φαύλη σε χρηστή.

Αδυσώπητος σ’ εκείνους που δια-
πράττουν αδικήματα σε πρόσωπα
και στην πολιτεία, γρήγορος στην
αναζήτηση του δικαίου και στην αμε-
ρόληπτη απονομή του, συμπαθής
στην αντιμετώπιση των εναντίον του
αδικημάτων.

Δεν υπάρχει ελαφρυντικό και δι-
καιολογία για τον άρχοντα που αδι-
κεί.

Οι φαύλοι στο περιβάλλον του
άρχοντα αμαυρώνουν την εικόνα του.

Ένας ηγεμόνας μπορεί να γίνει
άριστος κριτής των άλλων, όταν ο
ίδιος λογοδοτεί για τις πράξεις του
κάτω από την επίβλεψη της συνειδή-
σεώς του και προσπαθεί να διορθώσει
τα λάθη του.

Ένας συνετός ηγεμόνας πρέπει
ν’ αποφεύγει τις υπερβολικές υπο-
σχέσεις, να μην παραβαίνει τίποτα

απ’ όσα υποσχέθηκε, γιατί, όταν ψεύ-
δεται, αναπόφευκτα θα θεωρηθεί ελε-
εινός.

Πρέπει να διορίζει ως άρχοντες
ανθρώπους πλούσιους σε αρετές,
να επαινεί τους άριστους, να διατηρεί
την ομόνοια των υπηκόων χωρίς εξε-
γέρσεις, να εμπνέει την ασφάλεια
στους δίκαιους και να αντιμετωπίζει
τα προβλήματα των πολιτών με συμ-
πάθεια και ευαισθησία.

Να προσέχει να μη διασυρθούν
τα έθιμα και οι παραδόσεις της πα-
τρίδας του.

Να θεωρεί άχρηστο τον χρυσό
που είναι παγίδα φοβερή για κείνους
που τον αγαπούν.

Οι καινοτομίες που δεν εισάγονται
αριστοτεχνικά προκαλούν φόβο, δη-
μιουργούν σύγχυση και ερεθίζουν το
λαό.

Προσοχή στις απερίσκεπτες κου-
βέντες. Σταθερός στις απόψεις του,
κύριος της γλώσσας του.

Την αιτία για όσα πάνε καλά πρέ-
πει να την αποδίδει στον Θεό, να
είναι πρότυπο αρετής και ευσέβειας
για τους υπηκόους του, αλλά και να
αποτελεί και για όλες τις γενιές των
ανθρώπων που θ’ ακολουθήσουν μια
όμορφη και σπουδαία ενθάρρυνση,
για την επιτέλεση ωραίων και ση-
μαντικών έργων.

Οι παραινέσεις αυτές του Μεγά-
λου πατρός, προς τον Άρχοντα Βουλ-
γαρίας είναι στοιχειοθετημένες και
εμποτισμένες από το ελληνοχριστια-
νικό πνεύμα και βρίσκονται στον αν-
τίποδα των χρησιμοθηρικών αντιλή-
ψεων περί εξουσίας, όπως εκφρά-
ζονται στο περίφημο βιβλίο του Nic-
cholo Machiavelli «Ο Ηγεμών» και
εφαρμόστηκαν μάλιστα επαυξημένες
στη Δύση, κατά μίμηση δε και στον
ταλαίπωρο αυτό τόπο.

Αν οι υποθήκες του ιερού Φωτίου
φθάσουν σε ώτα ακουόντων, αρχόν-
των και αρχομένων, τότε έχουμε ελ-
πίδες να διορθώσουμε τα λάθη μας
και να χαρούμε αληθινά ελεύθερη
πατρίδα.

Διαφορετικά, αν ο καθρέπτης της
λαϊκής βούλησης είναι θολός από
τις γκρίζες φιγούρες που τον ψευ-
τογεμίζουν ή τα μάτια θαμπώσουν
και δε διακρίνουν το αληθινό από το
κίβδηλο, ποιος μπορεί να περισώσει
τα συντρίμμια του πολιτικού βίου; 

(Από τη «Δράση μας» Τεύχος 486
Ο Ηγεμών, μετάφραση-σχόλια Ιωάννης

Πλεξίδας, Εκδόσεις Αρμός, 2007).
*****

3 Ο σπουδαιόπληκτος
Ένας καινούργιος τύπος ανθρώ-

που, δημιούργημα της επιδεικτικής
και επιθετικής καθόλα σύγχρονης
κοινωνίας είναι ο σπουδαιόπληκτος.
Ο σύγχρονος πολιτισμός της εικόνας
και το σημερινό κοινωνικό σύστημα
καλλιεργούν αυτόν τον τύπο ανθρώ-
που. Σπουδαιοφανείς πάντοτε υπήρ-
ξαν, με τα συμπλέγματα και τις τραυ-
ματικές τους εμπειρίες, τη μανία αυ-
τοπροβολής και το ναρκισσισμό.

Τον σπουδαιόπληκτο δεν το συ-
ναντάς μόνο στα ανώτερα κοινωνικά
και πολιτικά στρώματα, όπου το κλίμα
επιτρέπει την εκτροφή του είδους,
αλλά και στον απλό, τον καθημερινό
βίο, στις συντροφιές, στους πνευμα-
τικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους,
στη διοίκηση, στις ποικίλες αυλές,
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων.
Ο σπουδαιόπληκτος, συνήθως με-
τριότητα στην κατάρτιση και στο πε-
ριεχόμενο, ηθικό και πνευματικό,
αγωνίζεται ν’ανέβει στα πιο ψηλά
σκαλοπάτια, αυτοπροάγεται πολύ πιο
πέρα απ’ όπου τον έταξε η φύση του
και η κοινωνικοπνευματική του θέση.

Συμπλεγματικός τύπος ο σπουδαι-
όπληκτος, επιδιώκει να βρίσκεται στο
κέντρο. Τον συναντάς σ’ όλες σχεδόν
τις άνευ ουσίας και χρώματος κοσμι-
κές εκδηλώσεις.

Παίρνει το αφύσικο ύφος του,
επιδεικνύει τις γνώσεις και γνωριμίες
του, αγωνίζεται να γοητεύσει και να
εντυπωσιάσει. Είναι ψεύτικα γαλήνιος,
ψεύτικα γενναιόδωρος, ψεύτικα με-
γαλόψυχος. Πρόκειται για πολύ κακό
θεατρίνο, που δυστυχώς αγνοεί πως
είναι τέτοιος. Πάσχει ο τύπος αυτός
από κενολογία και κενότητα, που τον
οδηγούν στην γελοιότητα.

Ο σπουδαιόπληκτος στις συμπε-
ριφορές του δεν έχει καθόλου απλό-
τητα και ταπεινοφροσύνη. Του λείπει
εντελώς η αίσθηση του μέτρου και
του χιούμορ και προπαντός η αίσθηση
της ματαιότητας του κόσμου τούτου.
Θυμίζει την ευαγγελική Μάρθα, που
ξεχνά την ουσία και το «ενός δε εστί
χρεία». Η ανάγκη αναγνώρισης και
αυτοπροβολής δεν αφήνει τον άν-
θρωπο αυτό να ησυχάσει. Ο Τ.Σ.
Έλιοτ έλεγε πως δεν γίνεσαι μεγάλος
με το να το επιδιώκεις. Τούτο προ-
ϋποθέτει την ικανότητα αυθυπέρβα-
σης, που είναι σε τελική ανάλυση
πνευματικό και ηθικό κατόρθωμα.
Στην αυθυπέρβαση δεν ισχύει η μι-
κρολογιστική και μικρολογική του
βίου. Σπουδαίοι δεν είναι όσοι το
λένε ή το δείχνουν, αλλά εκείνοι που
μέσα στη σιωπή και την πραότητα
έστρεψαν το πρόσωπό τους μακριά
από τις εφήμερες δόξες του κόσμου
τούτου. Γι’ αυτό κι ο άνθρωπος χρει-
άζεται να μένει μέσα στα όριά του.
Κάθε είδους αυτοϋπερεκτίμηση κρύ-
βει μέσα της τον κίνδυνο της πτώσης
και της διακωμώδησης. Αυτό όμως
απαιτεί ικανότητα αυτογνωσίας και
αυτοκριτικής, γνώση του ανθρώπινου
εγώ και των παγίδων που μας στήνει
συνέχεια.

Ο σπουδαιόπληκτος, συνήθως, εκ-
δηλώνεται μέσα στο σνομπισμό και
τον ελιτισμό, στη μεγαλομανία, στην
αφύσικη κοινωνική προαγωγή και ανα-
φορά. Πρόκειται για αληθινή ασθένεια
της ψυχής και της προσωπικότητας.
Πλείστες από τις κουβέντες του σπου-
δαιόπληκτου θυμίζουν κοκορολογία!
Είναι το ανθρωπάκι εκείνο, που με
τα συμπλέγματα της κατωτερότητάς
του αγωνιά ν’ αποζημιωθεί και να
ησυχάσει από τα τραύματα του μι-
κροεγώ του. Ξεχνά, ο σπουδαιόπλη-
κτος, τα αμετάβλητα και αιώνια με-
γέθη της ζωής και άγχεται για το τί-
ποτα. Μια τέτοια γνώση  διέρχεται
από την παιδεία της αυτογνωσίας
και τον έλεγχο των διαχρονικών
αξιών του πνεύματος.

Κλείτος Ιωαννίδης
(Από τις εκθέσεις Δημοτικού-Γυμνα-

σίου-Λυκείου Εκδόσεις Παγουλάτου).
*****

3 Περί υπομονής 
«Εκτός από τις αρετές του χώρου,

υπάρχει και μια άλλη οικογένεια αρε-
τών, οι αρετές του χρόνου. Είναι αυ-
τές που μας κάνουν να μη ζούμε
στενά σ’ αυτό τον κόσμο, αλλά να
μπορούμε κάπως να ξεφεύγουμε από
τα δεσμά και τη σκλαβιά του χρόνου.
Η υπομονή είναι η πρώτη αρετή της
οικογένειας των αρετών του χρόνου.
Πολλές φορές δεν έχουμε υπομονή,
μα ούτε και καταλαβαίνουμε τι είναι
η υπομονή. Και όμως, είναι μεγάλη
αρετή! …

Εκεί που νομίζετε ότι χάνετε την
πίστη σας – πεθαίνει το παιδί σας
στα καλά καθούμενα, κλονίζεσθε, κα-
ταστρέφεστε χωρίς να το καταλα-
βαίνετε, αδικείσθε από τους πιο δικούς
σας ανθρώπους, αρρωσταίνετε και
έρχονται η μία μετά την άλλη οι δο-

κιμασίες με ανεξήγητο τρόπο, και
αναρωτιέστε πού είναι ο Θεός – εκεί
ακριβώς βρίσκεται το δοκίμιο της πί-
στεως. Κι αυτή η δοκιμασία της πί-
στεως – εκεί που τα χάνετε όλα! –
κατεργάζεται η υπομονή. Η δε υπο-
μονή αυτή θα σας οδηγήσει εις έργον
τέλειον. Αυτή θα σας βοηθήσει να
τελειωθείτε, να αποκτήσετε τις ψυχές
σας, τον έλεγχο της ζωής σας, να
αντέξετε μέχρι τέλους και τότε να
σωθείτε και να φθάσετε στην τελει-
ότητα.

Η αρετή της υπομονής, που πολ-
λές φορές την επικαλούμαστε κυρίως
για τους άλλους, είναι πολύ αναγκαία
σε μας και εξίσου δύσκολη στον αγώ-
να της. Υπομονή δεν είναι η εξ ανάγ-
κης αποδοχή των γεγονότων, επειδή
δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορε-
τικά. Ούτε πάλι η αγχώδης, κατά κά-
ποιο τρόπο, αναμονή μιας απολύτρω-
σης από τη δοκιμασία που ενδεχο-
μένως περνούμε. Αλλά υπομονή είναι
η μυστική προσδοκία της αποκάλυ-
ψης του Θεού στη ζωή μας. Της φα-
νέρωσης του θελήματός Του σε χώ-
ρους, χρόνους και συνθήκες που δεν
συνηγορεί η λογική και η φύση μας,
η ελπιδοφόρα αναμονή της πειστικής
μεταμόρφωσης της δοκιμασίας σε
θεϊκή ευλογία.

Μας συμβαίνει μια δοκιμασία που
μας υπερβαίνει. Μία κατεύθυνση της
σκέψης μας είναι να παραδώσουμε
τα όπλα και να πούμε: «και τι μπορώ
να κάνω εγώ;» Αναγκαστικά λοιπόν
δεχόμαστε το συμβάν, με μια ελπίδα
μήπως, μέρα με την ημέρα, κάτι συμ-
βεί και τελικά έλθει η απολύτρωση
τόσο αυτόματα όπως μας επισκέφθη-
κε η δοκιμασία. Αυτή είναι η κατώτε-
ρης ποιότητος υπομονή. Είναι μια
ψυχολογική υπομονή, που έχει την
αξία της, βοηθάει αλλά δεν ελευθε-
ρώνει.

Υπάρχει όμως η πνευματική υπο-
μονή και γι’ αυτήν μιλούν τα εκκλη-
σιαστικά βιβλία και το αλάθητο στόμα
του Χριστού. Αυτή η υπομονή μας
βοηθεί να διακρίνουμε πίσω από τα
επώδυνα περιστατικά, πίσω από τις
δύσκολες συνθήκες, πίσω από τα
στραβά και τις δυσκολίες του δικού
μας χαρακτήρα. Μας κάνει να προσ-
δοκούμε, πίσω από τις δυσκολίες που
μας παρεμβάλλουν οι αδελφοί, κάποια
πολύτιμη αποκάλυψη του θελήματος
του Θεού. Αυτό θέλει υπομονή. Το
να δώσουμε λοιπόν κάποιο χρόνο
στα γεγονότα για να δείξουν μόνα
τους την ταυτότητα και τον λόγο
τους, το μυστικό τους, είναι η υπο-
μονή. Το να περιμένει κανείς τον
Θεό. Η νοοτροπία του «εδώ και τώρα»,
που τόσο πολύ καλλιεργείται στις
μέρες μας, δεν είναι χριστιανική νο-
οτροπία, και το μόνο που απεργάζεται
είναι η καλλιέργεια του εγωισμού
μας και η κυριαρχία του άγχους στην
ψυχή μας. Απεναντίας, στη θέση του
«εδώ» εμείς βάζουμε το «όποτε θέλει
ο Θεός» και την αιωνιότητα.

(ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΣΤΟ ΚΑΘ’
ΟΜΟΙΩΣΙΝ Νικολάου Μητρ. Μεσογαίας 

και Λαυρεωτικής).
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Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

(Η ήττα της Ελλάδας από τις δυνάμεις
του Άξονα τον Μάιο του 1941 και μια
ανεπάντεχη συγκυρία παραγόντων συν-
τέλεσε στην εμφάνιση εκτεταμένου λιμού
στην Ελλάδα, που καταδίκασαν σε αργό
θάνατο από ασιτία μεγάλο μέρος του
πληθυσμού, κυρίως στα αστικά κέντρα.

Η χώρα χωρίστηκε σε 3 διοικητικές
ζώνες και οι Γερμανοί είχαν τον απόλυτο
έλεγχο στους σημαντικότερους τομείς
της Ελλάδας. Το διοικητικό χάος που
επακολούθησε έφερε την ασύδοτη απο-
μύζηση των ελληνικών πόρων. Το κακό
συγκοινωνιακό δίκτυο, η μαύρη αγορά
καταδίκασε την Αθήνα να περάσει ένα
από τους χειρότερους χειμώνες παρά την
προσπάθεια πολλών να διατηρηθεί ένα
αξιοπρεπές συσσίτιο).

Η ΓΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ο πληρεξούσιος των γερμανικών
δυνάμεων στην Ελλάδα Γκύντερ Άλ-
τενμπουργκ προχώρησε σε μια σειρά
διαβημάτων προς την έδρα της γερ-
μανικής κυβέρνησης, ζητώντας σχε-
τική βοήθεια. Ο Χίτλερ έδωσε εντολή
να παρασχεθεί η όποια δυνατή βοή-
θεια στις περιοχές που βρίσκονταν
υπό γερμανικό έλεγχο. Παρόλα αυτά
το ελληνικό επισιτιστικό πρόβλημα
δεν βρήκε τη λύση του. Ο Χίτλερ
είχε σημαντικότερα ζητήματα να
ασχοληθεί και ειδικότερα αυτό της
γερμανικής επίθεσης κατά της Σο-
βιετικής Ένωσης.

Έτσι, λίγο καιρί αργότερα, οι αρ-
χές κατοχής στην Ελλάδα έλαβαν
από το Υπουργείο Τροφίμων και Γε-
ωργίας αρνητική απάντηση για οποι-
αδήποτε αποστολή βοήθειας προς
την Ελλάδα. Άλλωστε, σύμφωνα με
το Βερολίνο, η χώρα βρισκόταν υπό
ιταλική διοίκηση στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της και κατά συνέπεια οι Ιταλοί
ήταν υποχρεωμένοι να επιλύσουν το
πρόβλημα. Έχοντας ήδη αποστραγ-
γίσει προς όφελός τους την ελληνική
οικονομία, οι Γερμανοί πετούσαν το
μπαλάκι στους Συμμάχους τους,
γνωρίζοντας βεβαίως πως οι επισι-
τιστικές ανάγκες της Ιταλίας καλύ-
πτονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από
εισαγωγές τροφίμων που γίνονταν
από την Γερμανία. Κατά συνέπεια οι
Ιταλοί αδυνατούσαν να προσφέρουν
την απαραίτητη βοήθεια στον λιμο-
κτονούντα ελληνικό πληθυσμό.

Εντούτοις, προς το τέλος του
καλοκαιριού, αποφασίστηκε έπειτα
από μία σειρά διαβουλεύσεων Ιταλών
και Γερμανών αξιωματικών να σχε-
διαστεί ένα ετήσιο πλάνο που θα
προέβλεπε την αποστολή ειδών πρώ-
της ανάγκης τόσο από τη Ρώμη όσο
και από το Βερολίνο. Οι Γερμανοί
τελικά απέκλεισαν το ενδεχόμενο
μεταφοράς τροφίμων από την ίδια
τη Γερμανία. Υπέβαλλαν αίτημα στους
Βούλγαρους για παροχή βοήθειας,
μα όπως ήταν αναμενόμενο δεν άρ-

γησαν να λάβουν αρνητική απάντηση,
Έτσι, αποφάσισαν τη μεταφορά τρο-
φίμων από άλλες κατεχόμενες χώρες
προς την Ελλάδα. Με βάση  όσα εί-
χαν συμφωνηθεί, τόσο οι Γερμανοί
όσο και οι Ιταλοί όφειλαν να απο-
στείλουν αρχικώς 10.000 τόνους
βοήθειας έκαστος. Το σχέδιο προ-
έβλεπε συνολικά τη μεταφορά 55.000
τόνων τροφίμων έως και τον Φε-
βρουάριο του 1942.

Η πραγματικότητα όμως υπήρξε
εντελώς διαφορετική καθώς έως και
τα τέλη Σεπτεμβρίου μο-
νάχα οι Ιταλοί είχαν πα-
ραδώσει 9.300 τόνους με
είδη πρώτης ανάγκης ενώ
οι Γερμανοί φαίνονταν να
αθετούν την υπόσχεσή
τους. Τον Οκτώβριο του
1941 το Βερολίνο ανακοί-
νωσε πως δεν ήταν σε
θέση να αποστείλει βοή-
θεια καθώς αυτό θα έθετε
σε κίνδυνο τον εφοδιασμό
του Ράιχ. Αλλά ακόμα και
αν η Ελλάδα λάμβανε τε-
λικώς κάποια βοήθεια,
αυτό δεν θα συνέβαινε
άμεσα καθώς προηγούν-
ταν άλλες χώρες. Δυστυ-
χώς όμως ο βαρύς χειμώ-
νας που έπληξε την Ελ-
λάδα δεν μπορούσε να
αναμένει τις αποφάσεις
του Γερμανικού Υπουργεί-
ου Τροφίμων! Τα επιχει-
ρήματα των Γερμανών δεν
θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν σοβαρά αν
αναλογιστεί κανείς πως
την ίδια χρονιά το βιοτικό
επίπεδο στη Γερμανία πα-
ρέμενε εξαιρετικό υψηλό
και μάλιστα σε περίοδο
πολέμου. Η γερμανική
βοήθεια που τελικώς
έφθασε στην Ελλάδα
ανήλθε μόλις στους 5.017
τόνους.

Προς τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου επίσης, οι Γερμανοί
διαμήνυσαν στους συμμάχους τους
πως στο εξής οι Ιταλοί ως διοικούντες
την κατακτηθείσα χώρα όφειλαν να
αναλάβουν και τον ανεφοδιασμό της.
Το γεγονός αυτό εξόργισε τους δεύ-
τερους, καθώς, μπορεί οι Ιταλοί να
είχαν την τυπική εξουσία αλλά οι
Γερμανοί ασκούσαν τον πραγματικό
έλεγχο. Αυτοί έλεγχαν και δέσμευαν
την όποια ελληνική παραγωγή, απο-
φάσιζαν για τον διορισμό των μελών
της κατοχικής κυβέρνησης και των
ανώτερων στελεχών του κρατικού
μηχανισμού. Εάν και εφόσον επιθυ-
μούσαν να αναλάβει η Ιταλία τις ευ-
θύνες που απέρρεαν από την κατοχή,
έπρεπε να της παραχωρήσουν εξ

ολοκλήρου τον έλεγχο της χώρας.
Στη Ρώμη ο Ιταλός δικτάτορας

και οι συνεργάτες του επέρριπταν
ήδη τις ευθύνες για την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας στις αρπα-
κτικές πρακτικές των Γερμανών, ξε-
χνώντας και παραβλέποντας βέβαια
πως τα δικά τους μεγαλεπήβολα
σχέδια είχαν προκαλέσει τη γερμα-
νική ανάμειξη στο νοτιότερο άκρο
της χερσονήσου του Αίμου.

Ήδη από το καλοκαίρι του 1941
οι αστικοί πληθυσμοί και ειδικότερα

οι φτωχικές συνοικίες εί-
χαν αρχίσει να βιώνουν
την έλλειψη αγαθών. Τα
περισσότερα παντοπω-
λεία είχαν κλείσει ενώ με-
γάλες σειρές σχηματίζον-
ταν έξω από όσα ακόμα
διέθεταν είδη προς πώ-
ληση. Ο κόσμος συνωστί-
ζονταν για λίγο λάδι ή
ζάχαρη, ή ένα πακέτο τσι-
γάρα. Σταδιακά όσοι κα-
τάγονταν από επαρχίες,
εφόσον είχαν τη δυνατό-
τητα, έφευγαν για τις γε-
νέτειρές τους όπου οι
συνθήκες διαβίωσης ήταν
καλύτερες. Ωστόσο οι με-
ταφορές είχαν περιοριστεί
καθώς χρειαζόταν σχετική
άδεια από τις κατοχικές
αρχές αλλά και επειδή τα
καύσιμα ήταν λιγοστά.
Στην Αθήνα τα λεωφορεία
και τα τραμ υπολειτουρ-
γούσαν. Τα περισσότερα
δρομολόγια είχαν διακο-
πεί και ο κόσμος μετακι-
νούνταν ως επί το πλεί-
στον με τα πόδια.

Όσο διαρκούσε το κα-
λοκαίρι αυτή η κατάσταση
ήταν σχετικώς υποφερτή,
οι προοπτικές όμως για
τον επερχόμενο χειμώνα
δεν ήταν οι καλύτερες.
Μεγάλα τμήματα του
φτωχού πληθυσμού της
Αθήνας και του Πειραιά

είχαν στηρίξει τη διαβίωσή τους στη
διανομή τροφίμων από τις αρχές.
Μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να
εξασφαλίσουν λίγο ψωμί, ρύζι, ελαι-
όλαδο, ζάχαρη. Μέσα στο καλοκαίρι
μοιράστηκαν και κάποιες ποσότητες
κρέατος. Από τον Ιούλιο του 1941
και έπειτα όμως μονάχα σποραδικές
διανομές ελαιόλαδου, σταφίδας και
ζάχαρης πραγματοποιήθηκαν. 

Οι προσφυγικές γειτονιές της
Αθήνας και του Πειραιά, όσοι δεν
διέθεταν περιουσίες προς πώληση
που θα τους εξασφάλιζαν τα προς
το ζην, εκείνοι που δεν είχαν την
εναλλακτική καταφυγής στα χωριά
αλλά και ο μεγάλος αριθμός των

νησιωτών στρα-
τιωτών που υπο-
χρεώθηκαν να
παραμείνουν στο
κλεινόν άστυ,
υπέστησαν τις
τραγικές συνέ-
πειες του μεγά-
λου λιμού.

Οι πρόσφυ-
γες του 1922 δεν
είχαν κατορθώ-
σει ακόμα να ορ-
θ ο π ο δ ή σ ο υ ν.

Στην πλειονότητά τους δούλευαν ως
εργάτες σε επιχειρήσεις και εργο-
στάσια που, λόγω των συνθηκών,
είτε έκλειναν είτε μείωναν στο ελά-
χιστο δυνατό την παραγωγή τους,
απολύοντας το μεγαλύτερο μέρος
του εργατικού τους δυναμικού. Χι-
λιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ερ-
γασία και κατ’ επέκταση δίχως πό-
ρους. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον
ο μισός εργατικός πληθυσμός μα-
στιζόταν από την ανεργία. Η επιβίωση
όλων αυτών των ανθρώπων ήταν
άμεσα εξαρτημένη από τα συσσίτια.
Οι περισσότεροι δεν τρέφονταν παρά
μονάχα τις δύο ή τρεις ημέρες της
εβδομάδας οπότε και διανεμόταν
φαγητό, και προσπαθούσαν να επι-
βιώσουν με ευκαιριακές εργασίες,
είτε ως αχθοφόροι στο λιμάνι είτε
ως πλανόδιοι μικροπωλητές ευτελών
αντικειμένων.

Εκτός από την πείνα όμως, η βα-
ρυχειμωνιά και η έλλειψη καυσίμων
αποτελούσαν σημαντικούς παράγον-
τες που συνετέλεσαν στην εξαθλίωση
του πληθυσμού. Στις συνοικίες των
προσφύγων, ο κόσμος κατοικούσε
σε παράγκες και άθλια παραπήγματα
που δεν ήταν εφικτό να θερμανθούν
επαρκώς ούτε σε φυσιολογικές συν-
θήκες, πόσο μάλλον εκείνη την πε-
ρίοδο. Τα καυσόξυλα ή τα κάρβουνα
ήταν δυσεύρετα και οι τιμές τους
απαγορευτικές. Καθημερινά δεκάδες
άνθρωποι προκειμένου να ζεσταθούν
ξάπλωναν πάνω από το ζεστό αέρα
που αναδυόταν από τα συστήματα
εξαερισμού του ηλεκτρικού στην πλα-
τεία Ομονοίας.

Ένα πλήθος ανθρώπων που ζη-
τιάνευαν κι έψαχναν στα σκουπίδια
αποτελούσε καθημερινή εικόνα στα
αστικά κέντρα της Ελλάδας. Τα χόρ-
τα είχαν εξελιχθεί σε βασική τροφή
για πολλούς. Όσοι είχαν δυνάμεις
τριγύριζαν σε χωράφια και περιοχές
εκτός πόλεων προκειμένου να μα-
ζέψουν αγριόχορτα τα οποία ωστόσο
δεν μπορούσαν να καλύψουν τις
ημερήσιες θρεπτικές ανάγκες ενός
οργανισμού. Άνθρωποι σωριάζονταν
στη μέση των δρόμων και δεν ξανα-
σηκώνονταν. Τα συμπτώματα του
υποσιτισμού έκαναν την εμφάνισή
τους, παιδιά με κοιλιές σε τυμπανιαία
κατάσταση σκελετωμένοι και ρα-
κένδυτοι στρατιώτες, γυναίκες και
άνδρες με οιδήματα σε όλο τους το
σώμα. Όπως ήταν φυσικό η ασιτία
και το δριμύ ψύχος άφηναν τους
εξαντλημένους ανθρώπους ανυπε-
ράσπιστους σε ασθένειες με κυριό-
τερη τη φυματίωση. Τα φάρμακα και
η ιατρική περίθαλψη ήταν ανύπαρ-
κτα.

Η τραγικότητα της κατάστασης
φανερώνεται περίτρανα από το γε-
γονός ότι οι περισσότερες οικογέ-
νειες που έχαναν κάποιον δικό τους,
απέκρυπταν το γεγονός από τις αρ-
χές προκειμένου να κρατήσουν το
επισιτιστικό τους δελτίο. Τον χειμώνα
του 1941-42 ο αριθμός των θανάτων
στην Ελλάδα πολλαπλασιάστηκε πέν-
τε με επτά φορές συγκριτικά με τα
αντίστοιχα ποσοστά της προηγού-
μενης χρονιάς. Επιπλέον, και σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του υπουρ-
γείου Πρόνοιας, το ποσοστό των θα-
νάτων είχε ξεπεράσει τον αριθμό
των γεννήσεων σε Αθήνα και Πειραιά.
Ο τελευταίος πλήρωσε πολύ ακριβά
την περίοδο του λιμού καθώς ο πλη-
θυσμός του στο μεγαλύτερο μέρος
του αποτελούνταν από εργάτες και
πρόσφυγες.

(Στο επόμενο φύλλο: Πρακτικές
που γέννησε ο λιμός).

(1941-1944) Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΝΟΧΟ

Της Μαρίας Σαμπατακάκη, Ιστορικού

Άπολις

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011
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Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Ο μητρικός μου παππούς, Γιάν-
νης Κουμπούρας, από τον Άγιο
Ανδρέα, φορούσε το σελάχι του
κάθε φορά που έρχον-
ταν να μας επισκεφθεί.
Ήταν ψηλός, λιγνός
και ίσιος στο περπά-
τημά του. Το παντελόνι
του ήταν «μπουραζά-
νι», δηλαδή άσπρο
χρώμα και υφασμένο
στον αργαλειό. Τα πα-
πούτσια του ήταν τσα-
ρούχια δερμάτινα με
«φούντες» στη μύτη
τους. Στο καπέλο του
ήταν στολισμένη σκού-
φια, συνήθως γαλάζια σε χρώμα.  

Εκείνο που μας έκανε εντύ-
πωση σε μας τα πιτσιρίκια ήταν
το σελάχι του. Τι ήταν αυτό το
«σελάχι»; Ήταν κάτι που κάθε άν-
δρας φορούσε πάντοτε. Ήταν το

φορητό του αρχείο. Εκεί έβαζε
τον καπνό του (ταμπάκο), τον
πριόβολο και την ίσκα ν’ ανάβει

το τσιμπούκι του. Επί-
σης εκεί έβαζε το ξυ-
ράφι και το τρυπητή-
ρι, το σουγιά του και
το μαχαίρι του. Πα-
λιότερα οι πολεμι-
στές έβαζαν την μπα-
ρούτη, τα βόλια τους
και την κουμπούρα
τους. Ο παππούς δεν
είχε μολύβι και χαρτί,
γιατί ήταν εντελώς
αγράμματος. Καλές
αναμνήσεις!...

Το σελάχι δεν έφυγε έτσι ξαφ-
νικά. Επιζεί σήμερα στην νεολαία.
Οι νεαροί σήμερα κουβαλούν το
τσαντάκι (το σελαχήκι τους). Είναι
βολικό όπως το σελάχι του παπ-
πού μου.

Συνδρομές - Εισφορές
Αντιγραφή από τα μπλοκ

αποδείξεων του Συλλόγου μας
(Συμπεριλαμβάνονται πληρωμέ-
νες συμμετοχές για την εκδή-
λωση της 23-1-2011 και πληρω-
μές ημερολογίων του 2011)

Έδωσαν: [Εκδήλωση 23-1-
2011] 2.122€, Ντανάς Γ. Ευάγ-
γελος 200$, Μανδραγώνης Γιώρ-
γος 185€, Βενιός Τάσος 145€,
Καλύβα Μαγδαληνή 130€, Αλε-
ξοπούλου Μαρία 90€, Αναστά-
σης Νίκος 80€, Στεβής Γιάννης
70€, Παπαδόπουλος Κίμων 75$,
Κατεργάρης Κώστας & Ελένη
40$, Καρβούνης Δημήτρης 20$,
Παναγιώτου Πέτρος 25€ (από
τα οποία τα 15€ για τη μνήμη
της γυναίκας του Ειρήνης).

Από 100€: Δίπλα Ελένη, Αυ-
γουστάκης Άλκης, Χάραρη Γε-
ωργία, Νικολάου Λάζαρος, Πα-
παζέκος Νίκος, Κατεργάρης
Γιώργος & Γιαννούλα.

Από 75€: Κατεργάρης Σερα-
φείμ, Καλύβας Τάκης, Γεωργό-
πουλος Παναγιώτης & Δήμητρα.

Από 50€: Φαλλής Δημήτρης,
Ντανά Φωτεινή, Ασημακόπουλος
Σάκης & Αλέκα,  Βέργος Γιώρ-
γος, Παπάρας Γιώργος, Ράλλη
Μαριάννα, Φώτος Κοσμάς, Πο-
λυχρονόπουλος Λυκούργος,
Πραματιώτης Κώστας, Δοδέσκης
Αντώνιος, Παναγιωτακόπουλος
Λάμπρος, Ζαχαρίου Βασιλική,
Δαλιάνη Αντωνία, Κατεργάρης
Νέστορας, Ντανά Αθανασία &
Πλέσσας Κων/νος, Δημόπουλος
Φώτης, Τσιαμπάση-Μάκκα Μα-
ρούλα, Μακροζαχόπουλος Κων.,
Κουφαλιώτης Γιώργ..

Από 30€: Ντανάς Αθανάσιος,
Γούλας Παύλος, Τσατσαρώνης
Δημήτρης, Σκαρμούτσος Χρή-
στος, Χαραλαμπής Κώστας.

Από 25€: Κακούρη Έφη, Φού-
κα Ελένη, Χειμαριώτης Ευστά-
θιος, Μανός Χρήστος, Παπαγε-
ωργίου Αθανάσιος, Κουλάκης
Σοφοκλής.

Από 20€: Σουκαρά Βίκυ,
Μπόκας Λουκάς, Ρέκκα-Τζανά-
κου Νίκη, Βλάχος Περικλής, Λαμ-
παούνας Αλέξανδρος, Καλύβας

Χρ. Κων/νος, Τσιουγκρής Σερα-
φείμ, Πριόβολος Παναγιώτης,
Παπαγιάννης Αποστολάκης,
Τσιαμπάση Πόπη, Ντανάς Ν.
Κων/νος, Σουλδάτος Βαγγέλης,
Καλύβας Χρ. Δημήτρης, Κακού-
ρας Σεραφείμ, Τριανταφύλλης
Νίκος, Καλύβα Αχ. Σπυριδούλα,
Ντζιώρας Ηλίας, Σύλ. Απεραν-
τίων (Παπαδόπουλος Λάμπρος),
Γκαβογιάννης Νίκος.

Από 10€: Κουγιαγκάς Αθα-
νάσιος, Βορίλας Ανδρέας, Σκεν-
τέρης Σωτήρης, Γαλάνης Κώ-
στας, Τσατσαρώνη Ελισάβετ,
Τσατσαρώνη Ντίνα, Κοκοτίνης
Νίκος, Τσιτσάνης Λάμπρος, Κο-
τσιώνης Χρήστος, Λιάνου Ελένη,
Μαραγκουδάκη Βικτωρία.

Από 10$: Σιάμος Ευάγγελος,
Κάρρας Ξενοφών, Κατσάνος
Γιώργος, Κακούρας Δημήτρης,
Καραγιάννης Σεραφείμ, Γαλλής
Δημήτρης, Μπισμπίκης Γιάννης,
Πολίτης Δημήτρης, Φραγκάκης
Γιάννης, Μαρινάκος Παναγιώτης,
Τριάντης Ιωάννης, Τριάντη Βού-
λα, Κατεργάρης Γιώργος, Κα-
τεργάρη Ιωάννα, Καραγκούνης
Νικόλαος, Δάφνη Καραγκούνη,
Μπαλατσιά Ευδοξία, Τσιαμπάσης
Χαράλαμπος, Τσιαμπάση Φράν-
σης, Παπαδόπουλος Κ. Μιχαήλ,
Παπαδοπούλου Βούλα, Τσιάμη
Μαρία, Δημοπούλου Κλεοπάτρα,
Τουφεκιά Ελένη, Τουφεκιάς Νι-
κόλαος, Κωστόπουλος Ελευθέ-
ριος, Κωστοπούλου Μαρία, Κα-
τσάνου Χριστίνα, Μπαλατσιά
Μαρία, Κουφαλιώτης Ταξιάρχης,
Κουφαλιώτη Άννα, Καραγκούνης
Ξενοφών, Παπαδόπουλος Α.
Ιωάννης.

Από 5€: Μπίτζας Δημήτρης,
Ασημιάδης Μανώλης, Μαρτάκης
Κων/νος, Νικολόπουλος Νίκος,
Ζαμπαντιώτης Δημήτρης, Λιάκος
Δημήτρης, Σταθοπούλου Ιουλία,
Αγγελόπουλος Γιάννης, Μορου-
διάς Απόστολος, Γιαννούλη Κα-
τερίνα, Κεφαλάς Θωμάς, Βλάχος
Γιάννης, Πρελορέντζος Αντώνης,
Οικονόμου Γεώργιος, Γιαννοπού-
λου Ελένη.

Το  σελάχι
Αναμνήσεις του Ιωάννη Α. Παπαδόπουλου

Αρμοδιότητες προέδρου 
τοπικής κοινότητας
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας

ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση

του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής
οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,
εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρη-
σης και υποβάλλοντας προς την τεχνική
υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρ-
χου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγρά-
φονται το είδος των εργασιών, ο τόπος
και ο χρόνος που έγιναν αυτές.

• Μεριμνά για την καθαριότητα των
κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται
με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου
για την καλή τήρηση αυτής.

• Λαμβάνει μέτρα για την άμεση
αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος
χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των
εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής
κλίμακας εάν από την καθυστέρηση
αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος
κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση
της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας
εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρ-
μόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑ,

• Μεριμνά για την αποκατάσταση
ζημιών και την καλή λειτουργία του
δικτύου δημοτικού φωτισμού και συ-
νεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου.

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση
και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
των παιδικών χαρών και συνεργάζεται
με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παι-
δικών χαρών του δήμου.

• Μεριμνά για την εύρυθμη λει-
τουργία, τη συντήρηση και την ευταξία
του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας,
προεγκρίνει την κατασκευή οικογενει-
ακών τάφων και λοιπών ταφικών μνη-
μείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, πα-
ράταση ταφής και ανακομιδής οστών.

• Καταγράφει τα μέσα και το αν-
θρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμ-
βάλει στην αντιμετώπιση φυσικών κα-
ταστροφών και είναι υπεύθυνος της
ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής
κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχε-
δίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων
φυσικών καταστροφών συνεργάζεται
με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμε-
τώπισης πυρκαγιών ή φυσικών κατα-
στροφών τίθεται στη διάθεση των αρ-
μοδίων αρχών.

• Είναι υπεύθυνος για την προστα-
σία της δημοτικής περιουσίας στα όρια
της τοπικής κοινότητας και έχει κα-
θήκον να αναφέρει αμελλητί στον δή-
μαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του δήμου.

• Εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο
θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτε-
λεί τις αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου.

• Ενεργεί πληρωμές από την πάγια
προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις
σχετικές διατάξεις.

• Συνεργάζεται με τον αρμόδιο κατά
τόπον αντιδήμαρχο για την επίλυση
των προβλημάτων της κοινότητας.

• Συμμετέχει στις συνεδριάσεις της
εκτελεστικής επιτροπής όταν συζη-
τούνται θέματα που αφορούν την κοι-
νότητα.

• Καλεί τους κατοίκους και τους
φορείς, τουλάχιστον μία φορά κατ’
έτος, σε συνέλευση, σε συνεργασία
με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Συνέλευση κατοίκων 
τοπικής κοινότητας
Οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπι-

κής κοινότητας, καλούνται με ευθύνη
του εκπροσώπου της τοπικής κοινό-
τητας ή του προέδρου του συμβουλίου
της, σε συνεργασία με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο, τουλάχιστον μία φορά
κατ’ έτος, σε συνέλευση προκειμένου
να προτείνουν στα αρμόδια όργανα
του δήμου τις δράσεις που πρέπει να
αναλάβει ο δήμος, ανάλογα με το χα-
ρακτήρα των αναγκών των κατοίκων
της τοπικής κοινότητας και τις προτε-
ραιότητες για την τοπική ανάπτυξη,
ιδίως ως προς:

• Την παροχή κοινωνικών ή άλλων
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων της περιοχής τους.

• Τη λήψη μέτρων για την προστα-
σία των ηλικιωμένων και των παιδιών
στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής
του δήμου.

• Τα έργα που πρέπει να εκτελε-
στούν στην τοπική κοινότητα.

• Την παροχή υπηρεσιών για την
τουριστική αξιοποίηση και προβολή
της τοπικής κοινότητας.

• Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυ-
χαγωγικών και αθλητικών προγραμ-
μάτων.

• Κάθε άλλο θέμα που αφορά την
τοπική κοινότητα.

Για την ανωτέρω διαδικασία τη-
ρούνται πρακτικά από υπάλληλο του
δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανω-
τέρω θέματα λαμβάνονται από τους
παρόντες με σχετική πλειοψηφία.

Επίσης όταν στην ημερησία διάταξη
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν
αντίστοιχες δημοτικές κοινότητες, προ-
σκαλούνται να συμμετέχουν στη συ-
νεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, οι πρό-
εδροι μιας ή περισσοτέρων δημοτικών
διαμερισμάτων.  Σε περίπτωση μη πρό-
σκλησή τους, η σχετική απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου πάσχει ακυρό-
τητας. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος
κωλύεται, μπορεί να αναπληρωθεί από
τον αντιπρόεδρο του συμβουλίου, που
διαθέτει επίσης δικαίωμα ψήφου.

Περί μισθών ο λόγος…
Ο μισθός του Δημάρχου Καρπενη-

σίου είναι 3.167€. Οι αντιδήμαρχοι
παίρνουν το 50% του μισθού του δη-
μάρχου, δηλαδή 1.808€ ενώ ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμ-
βάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδο-
χών του δημάρχου, δηλαδή 1.446€.

Επίσης 400 € το μήνα παίρνουν –
ως ανώτατο ύψος για έξοδα κίνησης-,
ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής
κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου
τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος
τοπικής κοινότητας. Η δαπάνη για τα
έξοδα κίνησης δεν βαρύνει τον κρατικό
Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολο-
γισμό του κάθε δήμου ξεχωριστά. Η
δαπάνη προβλέπεται να πληρώνεται
άμεσα.

(Πηγή: εφημ. Δυτική Φραγκίστα)

Καλλικράτης  και  Παπαρούσι

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.



Λάβαμε επιστολή:
4 Από τον χωριανό μας κ. Γιάννη

Α. Παπαδόπουλο, γραμματέα του αξιό-
λογου Συλλόγου Παπαρουσιωτών στο
Sharlotte N.Y, τις συνδρομές του 2011
των μελών του, και την υπόσχεση να
μας γράφει όποτε ευκαιρεί άρθρα με
θέματα από την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά.

4 Από τον ευεργέτη μας κ. Ευάγ-
γελο Ντανά από τις Συρακούσες Ν.
Υόρκης με την αξιόλογη συνδρομή και
την αγάπη του.

4 Ευχαριστούμε τον Κώστα Κα-
τεργάρη του Σεραφείμ από το Charlotte
N.C. για το ενδιαφέρον του για το
Σύλλογο και την προώθηση των ημε-
ρολογίων στους εκεί ομογενείς πα-
τριώτες.

Επιπλέον του ευχόμαστε ολόψυχα
περαστικά του και να γίνει τελείως
καλά για το ατύχημα που είχε, γλι-
στρώντας στον πάγο.

4 Περαστικά ευχόμαστε και στον
Κίμωνα Παπαδόπουλο στη Νέα Υόρκη. 

Στείλαμε: 
4 Στην ΚΕΠΠΑΔΗΚ του Δήμου

Καρπενησίου αίτηση για τη χρηματο-
δότηση της καλοκαιρινής μας εκδή-
λωσης στις 20 Αυγούστου 2011.

4 Καταθέσαμε τον ισολογισμό του
ταμείου του Συλλόγου στην Εφορία
Πετρούπολης για το οικονομικό έτος
2010.

Έσοδα
Εισφορές (μελών & φίλων) 2.579€
Από εκδηλώσεις ................11.142€
Σύνολο ................................23.721€

Έξοδα
(Για την εφημερίδα, 
ιστοσελίδα, ΕΛΤΑ, 
ημερολόγια) ....................3.173,62€
Για τον ξενώνα και 
το εστιατόριο
στο Δυτ. Παπαρούσι ......13.466,18€
Για εκδηλώσεις
καλοκαιρινή & χειμερινή..7.089,72€
Λοιπά έξοδα........................152,48€
Σύνολο ..........................23.882,00€

Αναγνώριση και βραβεία 

4 Εκτενές αφιέρωμα στον Καλε-
σμενιώτη διακεκριμένο καθηγητή φι-
λοσοφίας Ανδρέα Καμπιζιώνη φιλο-
ξένησε πρόσφατα το περιοδικό της
εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ της Νέας
Υόρκης, αναγνωρίζοντας το πλούσιο
φιλανθρωπικό έργο και τις αναρίθμητες
διακρίσεις του παράγοντα της ομογέ-
νειας στη Νότια Καρολίνα.

4 Με το Θωμαΐδιο Βραβεί́ο για
την Πρόοδο των Τεχνών και των Επι-
στημών βραβεύτηκε για τέταρτη συ-
νεχή χρονιά ο ταμίας του Συλλόγου
μας Στέφανος Σουλδάτος, ο οποίος
έχει ήδη τιμηθεί με πληθώρα υποτρο-
φιών και βραβείων για την ακαδημαϊκή
προσφορά́ του.

Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο της
Ευρυτανίας:

4 Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καρ-
πενησίου 2011 προϋπ/σμού 9 εκ. ευρώ...
ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ: Τσιμεντοστρώσεις δρό-
μων στην Τ.Κ. Παπαρουσίου (προϋπο-
λογισμός 7.000€).

4 Αυξάνεται η αρτιότητα των οι-
κοπέδων στα 10 στρέμματα σε περιο-
χές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικι-
σμών. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια
και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση,
γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000
τ.μ. όσα έχουν μετεγγραφεί νόμιμα
μέχρι την 1-3-2011.

4 Το Καρπενήσι εντάχθηκε στο

Euromontana. Αποτελεί ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο, που προωθεί τη συνεργασία
και την ανάπτυξη των ορεινών περιο-
χών. Μέλη αυτού του δικτύου θα είναι
φορείς που υπάγονται στην περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, τοπικές αρχές, γε-
ωργικοί οργανισμοί, περιβαλλοντικοί
φορείς, οργανισμοί δασοκομίας και
ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριο-
ποιούνται σε ορεινές περιοχές σε όλη
την Ευρώπη.

4 Κλείνουν 3 Δημοτικά Σχολεία
στο Δήμο Αγράφων.

Λάβαμε e-mail:
4 Από τον κ. Μπομποτσιάρη.
Στο 19ο φύλλο Οκτώβριος-Νοέμβριος-

Δεκέμβριος 2010 της εφημερίδας σας και
στη σελίδα 2 υπάρχει άρθρο με τίτλο Δη-
μοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010.
Σε αυτό αναφέρεται: «Η Ανεξάρτητη Δη-
μοτική Συνεργασία Καρπενησίου» του προ-
ερχόμενου από το Συνασπισμό Κωνσταν-
τίνου Μπομποτσιάρη κατέλαβε 2 έδρες με
ποσοστό 6,92%. 

Αυτό είναι πλήρως αναληθές , αφού η
Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρ-
πενησίου είναι μια ανεξάρτητη δημοτική
παράταξη που εδώ και16 χρόνια αγωνίζεται
χωρίς ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ να σπάσει
τα κομματικά στεγανά και την υποβάθμιση
της περιοχής μας. 

Προφανώς ο συντάκτης του άρθρου
στη λογική εις άτοπο απαγωγή, δηλαδή ο
ένας συνδυασμός στηρίχθηκε από τη Ν.Δ,
και ΛΑ.Ο.Σ. ο άλλος από το ΠΑΣΟΚ, το
ΚΚΕ κατέβασε δικό του συνδυασμό άρα
τι μας περισσεύει ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ. Όχι
δε δεχόμαστε τις κομματικές ταμπέλες
που μας αποδίδετε.

Κύριε Διευθυντά 
Αν το κείμενο συντάχθηκε από κάποιον

άσχετο με τα δημοτικά πράγματα θα ανα-
γνωρίσουμε την πιθανότητα λάθους. Αν
όμως τη σύνταξη του κειμένου την είχε
μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου ή της σύνταξης
της εφημερίδας σας είναι ανεπίτρεπτο το
«λάθος» γιατί μας γνωρίζετε εδώ και χρόνια,
αφού παρευρισκόμαστε και στηρίζουμε
ανελλιπώς τις δράσεις του συλλόγου σας. 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας
Ντίνος Μπομποτσιάρης

Δημοτικός Σύμβουλος 
της Ανεξάρτητης Δημοτικής 
Συνεργασίας Καρπενησίου

Απάντηση:
Κύριε Μπομποτσιάρη,
Σας ευχαριστώ προσωπικά για τη διόρ-

θωση και σας ζητώ ειλικρινά συγνώμη για
την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε από
την αστοχία στην καταγραφή των εκλογικών
αποτελεσμάτων. Παρακαλώ να δεχτείτε
την ακόλουθη απλή εξήγηση.

Η καταγραφή βασίστηκε στα στοιχεία
που εμφανίζονται στις επίσημες ιστοσελίδες
των δημοτικών εκλογών του 2010 και του
2006 από το Υπουργείο Εσωτερικών, τις
οποίες καταγράφω και παρακάτω. Στα
αποτελέσματα των εκλογών του 2006, φέ-
ρεστε να έχετε δεχτεί την υποστήριξη του
Συνασπισμού. Κατανοώ ότι αυτό δε σημαίνει
απαραίτητα ότι προέρχεστε και από το
συγκεκριμένο κομματικό χώρο και σας
ζητώ να δεχτείτε ότι η ατυχής διατύπωση
δεν οφείλεται σε δόλο αλλά σε λάθος κατά
τη μεταφορά των στοιχείων.

http: / /ekloges-prev.s ingularlogic.
eu/dn2010/public/index.html

http: / /ekloges-prev.s ingularlogic.
eu/2006static/dimos1506.htm

Οι διαρκείς προσπάθειές σας ενάντια
στην υποβάθμιση της περιοχής μας χωρίς
κομματικά στεγανά είναι γνωστές και αξιο-
θαύμαστες. Η στήριξή σας προς το Σύλλογό
μας και τις δράσεις του μόνο φιλικά αισθή-
ματα θα μπορούσε να γεννάει σε όλους μας.
Για άλλη μια φορά, δεχτείτε την ειλικρινή
μου συγνώμη. Εύχομαι το πολιτικό κόστος
από τη συγκεκριμένη αστοχία να είναι μη-
δαμινό.

Φιλικά,
Στέφανος Σουλδάτος

6
Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Επικοινωνία Το  Γεφύρι  της  Κούκιας

Προς  ΚΤΕΛ  Ν.  Ευρυτανίας

Βρίσκεται στο Ανα-
τολικό Παπαρούσι, στο
βορειο – δυτικό μέρος
του χωριού σε μικρή
απόσταση από τα τε-
λευταία σπίτια, στο
ρέμα Κεφαλόβρυσο.

Αποτελεί οδικό τε-
χνικό έργο της προ-
βιομηχανικής εποχής,
του δρόμου που οδη-
γεί προς το “παληό
χωριό” και την περιοχή
“Παλαιοχώραφα” όπου
βρίσκονται αρκετά από
τα κτήματα των κατοίκων του χω-
ριού..

Η γέφυρα όπως και στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων στο
ορεινό ανάγλυφο, είναι τοποθετη-
μένη σε βραχώδη στενωπό του ρέ-

ματος και συνοδεύεται από παρα-
κείμενο κτίσμα της ίδιας χρονικής
περιόδου, την “Κρήνη της Κούκιας”.

Η οδική σύνδεση του σημείου
με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του
οικισμού βρίσκεται σε ικανοποιητική
κατάσταση χωρίς να παρουσιάζει
προβλήματα πρόσβασης στους πε-
ζούς.

Το γεφύρι είναι λιθόκτιστο και
μονότοξο θεμελιωμένο στους βρά-
χους που απαντώνται στο σημείο.

Το υψόμετρο της θεμελίωσης
είναι στα 670 μέτρα, το άνοιγμα
του τόξου είναι 5,00 μέτρα και το
πλάτος του καταστρώματος  1,70
μέτρα.

Οι πέτρες που χρησιμοποιήθη-
καν είναι σχιστόλιθος μεγάλης αν-
τοχής που υπάρχει στην ευρύτερη
περιοχή.

Αποτελείται απο την καμάρα,
τα τύμπανα, το κατάστρωμα και
τους πτερυγότοιχους.

Η καμάρα που ονομάζεται και
στεφάνι έχει πάχος 0,40 μέτρα και
αποτελείται απο πέτρες συγκεκρι-
μένου σχήματος λαξευμένες με
μεγάλη ακρίβεια που ονομάζονται
θολίτες.

Απουσιάζουν από
το κατάστρωμα τα
στοιχεία που προσφε-
ρουν στο διαβάτη το
αίσθημα της ασφάλει-
ας που συνήθως απο-
τελούνται απο πέτρες
στη σειρά κατά μήκος
του καταστρώματος
σε απόσταση μεταξύ
τους  (αρκάδες) ή χω-
ρίς απόσταση ενοποι-
ημένες σε στηθαίο.

Το κατάστρωμα  εί-
ναι  καλντερίμι ώστε

να μην είναι ολισθηρό.
Το έργο σήμερα δεν βρίσκεται

στην καλύτερή του κατάσταση.
Τα στοιχεία της φύσης του επι-

τίθενται καθημερινά και με διαφο-
ρετικούς τρόπους.

Το ριζικό σύστημα των φυτών
και ιδιαίτερα των δένδρων εισχώ-
ρησε ανάμεσα στους αρμούς των
λίθων και καταπονεί ασταμάτητα
το στατικό σύστημα της γέφυρας
αφού παρατηρήθηκαν αρκετές απο-
κολλήσεις θολιτών.

Οι προσχώσεις από τα φερτά
υλικά του ρέματος κατά τις χειμε-
ρινές περιόδους ανέβασαν τη στάθ-
μη της ροής με αποτέλεσμα το
στεφάνι να δέχεται τις δυνάμεις
της τριβής απο την ορμητική ροή.

Η απουσία έργων διαχείρισης
της ορμής και της ροής του νερού
αφήνουν στην τύχη πολλούς απο
τους υδραυλικούς παράγοντες της
κοίτης.

Πρέπει άμεσα να πάψουν οι
δράσεις που καταπονούν συνεχώς
το στατικό σύστημα του έργου, να
αποκατασταθούν οι υπάρχουσες
βλάβες , να συμπληρωθούν τα στοι-
χεία που καταστράφηκαν και τέλος
να βελτιωθούν οι συνθήκες λει-
τουργίας του έργου.

Νίκος Χαντζόπουλος
πτυχ. μηχ/κός ΤΕ

Κοιν.: 

κ. Κ. Μπακογιάννη, Δήμαρχο Καρπενησίου

κ. Η. Καρανίκα, Βουλευτή Ευρυτανίας

1 Φεβρουαρίου 2011
Αγαπητέ κ. πρόεδρε,
Εδώ και 35 χρόνια περνάω με-

γάλο μέρος της ζωής μου στο χωριό
Παπαρούσι, και αντικειμενικά γνω-
ρίζω πολύ καλά τις συνθήκες ζωής
στο χωριό.

Οι λίγοι κάτοικοί του που επιλέ-
γουν να ζούν στον τόπο τους, οι
περισσότεροι υπερήλικοι, εξαρτών-
ται σε σημαντικό βαθμό από τα δρο-
μολόγια των λεωφορείων που κάθε
Πέμπτη περνούσαν μέσα από το
χωριό. Η εβδομαδιαία επικοινωνία
τους με τον “έξω κόσμο’’, ήταν ανά-
σα ζωής τόσο για την ηθικο-κοινω-
νική στήριξή τους όσο και για την
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τους
(φάρμακα, τρόφιμα κ.λπ.).

Για το λόγο αυτό κρίνεται κοι-
νωνικά αναγκαίο να αναθεωρήσετε
την απόφασή σας, επαναφέροντας

τα πράγματα στην προηγούμενη
θέση τους, ακόμη και με το διπλάσιο
της τιμής των εισιτηρίων, (μιας και
το κόστος “νικάει’’ στις μέρες μας
κάθε ιδέα κοινωνικής μέριμνας και
πολιτισμού), αποτρέποντας έτσι την
πλήρη ερημοποίηση ενός χωριού
που κατοικείται από ανθρώπους που
δικαιούνται τη στοιχειώδη κοινωνική
ευαισθησία.

Ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Βουλευ-
τής παρακαλούνται να ενεργήσουν
ανάλογα με το κοινωνικό τους λόγο,
γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο οι
γιορτές και τα πανηγύρια, είναι και
να προνοούμε γι’ αυτούς που δεν
έχουν φωνή, είναι ανήμποροι σε
μια κοινωνία που το μόνο που τους
δείχνει με την απόφαση αυτή είναι
η “έξοδος’’ από τη ζωή αυτή. Και
δυστυχώς μια τέτοια κοινωνία δεν
έχει μέλλον.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Καρναβάς 

τηλ. 210-9219797
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Το γεφύρι μετά την αποκατάσταση

Η βρύση της Κούκιας Η βρύση της Κούκιας 
δίπλα στο γεφύριδίπλα στο γεφύρι

Καταρράκτης Καταρράκτης 
που σχηματίζεται 7μ.που σχηματίζεται 7μ.

μετά το γεφύριμετά το γεφύρι



Ο Μοναχός Χριστόφορος Πανα-
γιωτόπουλος ή Παπουλάκος είναι ένας
σύγχρονος απόστολος των Ρωμιών
και της Ορθοδοξίας. Παρά ταύτα η
μορφή και η δράση του επί εκατόν
πενήντα και πλέον χρόνια τελούσε
υπό αμφισβήτηση και παρεξήγηση
μέσα στην τεχνητή ομίχλη, την οποία
είχαν δημιουργήσει η κακία και οι αν-
τινομίες της εποχές του, και μόλις
στις μέρες μας αποκαθίσταται με όλη
της τη λαμπρότητα.

Ο Παπουλάκος γεννήθηκε μετά το
1770 στον Άμπουνα των Καλαβρύτων.
Μετέρχονταν το οικογενειακό επάγ-
γελμα του κρεοπώλη. Ήταν άνθρωπος
φιλήσυχος και δίκαιος. Σε ώριμη ηλικία
βλέπει ένα ουράνιο σημείο στην οικία
του, που τον προστάζει να αφιερωθεί
εξ ολοκλήρου στον Χριστό ως κήρυ-
κας μοναχός. Πιο ψηλά από το χωριό
του χτίζει την ιδιόκτητη Σκήτη της
«Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Ήταν
απλός και κατείχε στοιχειώδεις γραμ-
ματικές γνώσεις. Ως εκ τούτου δεν
θα μπορούσε να κατακτήσει κάποια
υπεύθυνη θέση στον ανώτερο κλήρο.
Είχε όμως την τύχη να ζήσει στην
πιο έντονη περίοδο του Έθνους μας.
Συμμετείχε στη μεγάλη προετοιμασία
και στον αγώνα για την απελευθέρωση
της Ελλάδας από το μακροχρόνιο
οθωμανικό ζυγό.

Έτσι ζυμώθηκε με τα εθνικά νάματα
και την πνευματικότητα, που απορρέ-
ουν από την μακραίωνη παράδοσή
μας και την άνευ ορίων προσήλωση
της ελλαδικής εκκλησίας στην Μεγάλη
Μητέρα Εκκλησία. Και όταν οι Βαυαροί
και τα όργανά τους θέλησαν να αλ-
λοιώσουν το ελληνορθόδοξο πνεύμα
με απαράδεκτες και ύποπτες καινο-
τομίες ο Χριστόφορος τέθηκε επικε-
φαλής στον αγώνα για την αλήθεια
και την ελευθερία. Μαζί του λόγιοι
και οσιότατοι ρασοφόροι της εποχής
του, όπως ο εκ Κεφαλληνίας Κοσμάς
Φλαμιάτος, ο Μεγαλοσπηλιώτης Ιγνά-
τιος Λαμπρόπουλος, ο Κωνσταντίνος
εξ Οικονόμων, ο Διονύσιος Επιφανιά-
δης, και άλλοι Κολλυβάτες και πνευ-
ματικοί άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά
και μορφωτικά στρώματα.

Ο Παπουλάκος περιοδεύει σε όλη
την Πελοπόννησο, στην Αττική και σε
πολλά νησιά, όπως στις Σπέτσες, στην
Ύδρα, στον Πόρο και στην Ελαφόνησο,
διδάσκοντας το Λόγο του Θεού. Οι
Διδαχές του είναι βάλσαμο και ελπίδα
για τους ταλαίπωρους ανθρώπους
των περιοχών αυτών. Παντού στηλι-
τεύει τις προσπάθειες της ξενόφερτης
εξουσίας και των προστατών αυτής,
που προσπαθούν να αλλοιώσουν την
παράδοσή μας. Με το λόγο του μετα-
μορφώνει το λαό, ώστε να επικρατεί
αγάπη, δικαιοσύνη και συγχώρεση.
Ο Τύπος της εποχής γράφει πως:
«΄ό,τι δεν κατάφεραν οι νόμοι, το κα-
τόρθωσε με το κήρυγμά του ο Χρι-
στόφορος.» Η φιλανθρωπία και η κα-
λοσύνη εξαπλώνονται παντού, απ’

όπου περνά. Η Ι. Σύνοδος αρχικά προ-
τείνει να τον αφήσουν ελεύθερο, δια-
πιστώνοντας: «ότι όπου αν απήλθε,
κηρύξας τον λόγον του Θεού, ούτε
αγυρτίαν, ούτε ιδιοτέλειάν τινά εφάνη
μετελθών, αλλ’ αφιλοκερδής ών, και
ακτήμων, και ως ο υπό απλούς απλού-
στατος τον λόγον του Θεού κηρύξας,
συνέστειλε και παντελώς έπαυσε δια
της διδασκαλίας του την ζωοκλοπήν,
την δενδροκοπίαν, την ψευδορκίαν
κ.τ.λ. και … θεωρεί αυτόν της κατ’
αυτού γενομένης κατηγορίας Αθώον».
Ωστόσο οι ισχυροί φοβούνται και πιέ-

ζουν την Ιερά Σύνοδο να εκδώσει αρ-
γότερα απαγορευτική εγκύκλιο για τα
κηρύγματά του. Ο Παπουλάκος επι-
στρέφει στον Άρμπουνα για περισυλ-
λογή. Αλλ’ όμως όχι για πολύ.

Ο αγώνας έχει γίνει γι’ αυτόν σκο-
πός της υπάρξεώς του. Όταν σε λίγο
ξαναβγαίνει στα χωριά και στην ύπαι-
θρο, η Πελοπόννησος ολόκληρη και
πολλά νησιά δονούνται από ενθου-
σιασμό. Του επιφυλάσσουν πρωτοφανή
για τα χρονικά υποδοχή. Μια μεγάλη
πνευματική λιτανεία διασχίζει απ’
άκρου εις άκρον το Μοριά με επικε-
φαλής τον Παπουλάκο. Παντού το
πλήθος μαζί με τον κλήρο τον αποθε-
ώνει και τον ακολουθεί ψάλλοντας το
«Τη υπερμάχω Στρατηγώ…»

Η μεγάλη πορεία της πίστεως φθά-
νει μέχρι την Καλαμάτα. Τότε η Κυ-
βέρνηση και η Ι.Σύνοδος ανησυχούν
και αποφασίζουν να αντιδράσουν.
Στρατός και στόλος αποστέλλονται
εναντίον του άοπλου Γέροντος για
να καταστείλουν το «κίνημα» Ο Πα-
πουλάκος καταφεύγει στα απρόσιτα
βουνά της Μάνης, όπου τον προστα-
τεύει μεν η αγάπη των κατοίκων, θα
τον καταδώσει όμως το πάθος της φι-
λαργυρίας. Η αμοιβή της συλλήψεώς
του είχε οριστεί σε έξι χιλιάδες δραχ-
μές και ο προδότης δυστυχώς βρέθηκε
ανάμεσα στον κλήρο.

Ο αγωνιστής για ένα χρόνο εγ-
κλείεται στις υγρές και ανήλιες φυ-
λακές του Ρίου. Όταν μεταφέρεται
στην Αθήνα για να δικασθεί, κλήρος
και λαός, με κλάματα και δεήσεις,
υποκλίνονται σε εκείνον, απ’ όπου

περνά. Το Κράτος δεν τολμά να τον
δικάσει, γιατί ο λαός είναι με το μέρος
του και έτοιμος να αναιρέσει τις συ-
κοφαντίες. Με πιέσεις της πολιτείας
στην Ι.Σύνοδο περιορίζεται σωματικώς
δια βίου, περιφρουρούμενος στη Μονή
Προφήτου Ηλιού Θήρας και αργότερα
στη Μονή Παναχράντου Άνδρου. Οι
εντολές της εξουσίας σε όλη τη διάρ-
κεια των εξοριών του Παπουλάκου
είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Οι διαταγές
θυμίζουν δικτατορικά καθεστώτα.
Ακόμα οι αρθογράφοι αναφέρονται
σε ένα δυσάρεστο γεγονός, όπου ο
επίσκοπος Άνδρου Μητροφάνης, σά-
πισε στο ξύλο τον ομολογητή Χρι-
στόφορο: «Προσεκλήθη εις την Μονήν
Παναχράντου Άνδρου ο λειτουργός
Μητροφάνης… εξέρχεται και προσκα-
λεί τον γέροντα Παπουλάκον, ίνα τον
νουθετήση ο χρείαν έχων νουθεσίας
και ακούει παρ’ αυτού το «ιατρέ, θε-
ράπευσον πρώτον σεαυτόν». Αλλ’ αντί
ενός λόγου του θείου Ευαγγελίου,
ραπίζει τον δυστυχή αυτόν γέροντα
και κατασυντρίβει επί της κεφαλής
του παχείαν ράβδον. Είτα καταδε-
σμεύει αυτόν εις κάθυγρόν τι και σκο-
τεινόν δωμάτιον της Μονής, όπως
εκεί αποδώσει τας τελευταίας πνοάς
του. Ο παράτολμος Μητροφάνης κα-
τεβαίνει εις την πόλιν και διαδίδει
ψευδώς ότι ο πνέων τα λοίσθια γέρων
ύβρισε το ιερόν του Βασιλέως πρό-
σωπον. Μεσολαβήσει του δικηγόρου
Ν. Σαριπόλου προς τον απηνή Μη-
τροφάνην μετέφερεται ο δυστυχής
γέρων εις άλλο δωμάτιον, άλλως ο
Χριστόφορος Παπουλάκος ήθελε κα-
τακλείεσθαι σήμερον εις ένα ψυχρόν

τάφον και ο λεγόμενος Ιεράρχης ήθε-
λεν είσθαι ο προφανής του ανθρώπου
φονεύς.». Μετά από αυτό το γεγονός
ο δικηγόρος Ν. Σαρίπολος ζητά να
δει τον τραυματισμένο γέροντα και
σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανα-
φορά του: «Περιεργείας χάριν εζήτησα
να ίδω τον Παπουλάκον και τούτο μοι
επετράπη. Εις την θέαν λοιπόν ανδρός
γέροντος εν καθύγρω κεκλεισμένου
δωματίω και επί της υγράς γης κει-
μένου, το ράσον αυτού μόνον ως κλί-
νην έχοντος, πικρώς συνεκινήθην, η
δε λύπη μου ηύξησε ότ’ έμαθον ότι
ην και ασθενής, και ότι τω εγένετο
και αφαίμαξις εκείνην την ημέραν.
Καίτοι εγίγνωσκον την αιτίαν, δι’ην ο
Παπουλάκος ετιμωρείτο ούτως, ηρώ-
τησα όμως αυτόν, ούτος δε μοι είπεν
ότι τον εκτύπησεν ο αρχιερεύς και
τον φυλάκισε, διότι ελάλησε προς
αυτόν την αλήθειαν. Τίς δε ήτο η
κατά Παπουλάκον αλήθεια αύτη; Ότι
ο αρχιερεύς ηγόρασε χρήμασι την
επισκοπήν, ότι τα δαπανηθέντα ως
εικός, έμελλε να εισπράξη παρά του
ποιμνίου του, ίνα μη ζημιωθή, και
προς τούτο μάλιστα έφερε τω αρχιερεί
και αυτός ο Παπουλάκος την εισφοράν
του δραχμήν μίαν».

Αλλά ο λαός δεν τον λησμονεί.
Απ’ όλα τα Βαλκάνια έρχονται προ-
σκυνητές στα σιδερόφρακτα κελιά,
όπου φυλάσσεται, για να πάρουν την
ευχή του ή κομμάτι από το ράσο του
για αγιασμό. Κοιμήθηκε στην Άνδρο
στις 18 Ιανουαρίου 1861. Λίγο νωρί-
τερα ο φρουρός του ζήτησε συγγνώμη
από τον Γέροντα και την ευλογία του
για να γίνει Μοναχός. Είχε την πε-
ποίθηση ότι κάτω από την κατάλευκη
γενειάδα του εκπορεύονταν φως και
αλήθεια.

Αρχιμανδρίτου 
Νεκτάριου Ν. Πέττα 

Δρ. Φιλολογίας
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Μοναχός ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ
(ένας σύγχρονος απόστολος των Ρωμιών και της Ορθοδοξίας)
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Οργάνωση  Επιστημονικού  Συνεδρίου
Ο Σύνδεσμος Ευγένιος ο Αιτωλός

με την συμπλήρωση 45 ετών πνευ-
ματικής παρουσίας και πολιτιστικής
προσφοράς, σε συνδιοργάνωση με
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
και την ευλογία της Ιεράς Μητροπό-
λεως Καρπενησίου, προγραμματίζει
κατά μήνα Οκτώβριον 2011 την πραγ-
ματοποίηση Επιστημονικού Συνεδρίου
με θέμα Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός
και αι Σχολαί των Αγράφων κατά
την Τουρκοκρατίαν.

Οι Εισηγήσεις, κατ’ ελευθέραν
των εισηγητών επιλογήν, δύνανται
να αναφέρωνται στην λειτουργία,
την ακτινοβολία των Σχολών, τους
διδάξαντας Διδασκάλους του Γένους,
τα διδασκόμενα αντικείμενα, τους
και εκτός Ευρυτανίας διαπρέψαντας
μαθητάς των Σχολών και γενικώτερον
την κατ’ Ευρυτανίαν κατάσταση της
Παιδείας κατά την Τουρκοκρατία. Ευ-

νόητον τυγχάνει ότι δυνατή είναι η
αναφορά και σε διδασκάλους των
πρώτων μετά την απελευθέρωση
χρόνων, οι οποίοι ευλόγως θεωρούν-
ται επίγονοι των Διδασκάλων του
Γένους.

Πιστεύομεν ότι δια του επιστη-
μονικού αμητού που θα συγκομισθή
θα φωτισθή αρκούντως η περίοδος
της δουλείας και θα καταδειχθή η
συμβολή της Παιδείας στην αφύπνιση
και επιστήριξη των υποδούλων να
επιχειρήσουν και επιτύχουν και την
εθνική τους αποκατάσταση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι να μετάσχουν του Συνεδρίου ει-
δικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, λό-
γιοι, ερευνηταί κ.λπ. για πληρέστερη
ενημέρωση να επικοινωνήσουν με
τον Πρόεδρον του Συνδέσμου κ. Πα-
ναγιώτην Βλάχον, τ. Γεν. Επιθεω-
ρητήν Μ.Ε., οδός Καρυατίδων 7, 117
42 Αθήναι, τηλεφ. 210-9239652.

Παπαρουσιώτικοι
αντίλαλοι

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Παπαρουσιωτών

Ευρυτανίας

Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231

τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824   ΔΟΥ: Πετρούπολης

Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-fax: 210-2619003 • κιν. 6972624492

e-mail: karpouzi@otenet.gr
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Αφήνω πίσω το Καρπενήσι, μέρα καθημερινή,
και χάνομαι στα στριφογυρίσματα του δρόμου.
Το Καλεσμένο πρώτο χωριό, κάπου είκοσι δύο
χιλιόμετρα μετά την πόλη στην κατεύθυνση προς
Αγρίνιο. Σκορπισμένο σε τρείς μαχαλάδες, μου
γνέφει φιλικά. Μητρική εστία, κάποτε εδώ αντι-
λαλούσε ο τόπος από τα γέλια και τα τραγούδια.
Κάθε μαχαλάς και γλέντι, κάθε γειτονιά και παι-
δομάνι. Φτωχός ο κόσμος, όπως σε όλη την Ευ-
ρυτανία άλλωστε, αλλά του ‘δινε και καταλάβαινε.
Η φτώχεια θέλει καλοπέραση λέγανε! Κι ας μά-
τωνε τον τόπο, κάθε λίγο και λιγάκι, η μόνιμη
πληγή, η ξενιτιά.... 

Η επιβλητική εκκλησία του
Άϊ Γιάννη του Πρόδρομου με
τον μπλε τρούλο δεσπόζει από
ψηλά. Τις Κυριακές, τότες στα
καλά τα χρόνια, μαζεύονταν
στον περίβολο της εκκλησίας
ίσαμε οχτακόσια άτομα. Τώρα;
άστα να πάνε, μην τα μολογάς
καλύτερα. Απέναντι στο Μονα-
στηράκι, συνοικισμό του Καλε-
σμένου, απέμεινε.... μονάχα ένα
γεροντάκι! Σκάβει, τσαπίζει, παρά
τα ενενήντα τόσα χρόνια του.
Ε ρε, πόσοι Αθηναίοι και μάλιστα
πολύ νεώτεροι θα ζήλευαν την
τύχη του. Και μέσα στο βάθος
το πανέμορφο Παπαρούσι, πνιγ-
μένο στο πράσινο, ένα στολίδι
κι αυτό της Ευρυτανικής φύσης.

Καθώς κατηφορίζω, θωρώ το
ποτάμι τον ξακουστό Μέγδοβα
(αρχαίος Ταυρωπός) που φιδο-
γυρνάει χρυσωμένος από τον πρωινό ήλιο χαρί-
ζοντας από εδώ ψηλά ένα μοναδικό θέαμα. Το
δροσερό αεράκι μου χαϊδεύει το πρόσωπο.
Ανοίγω τέρμα κάτω τα παράθυρα του αυτοκινήτου.
Μια πολύ συμπαθητική κυρούλα με καμιά δεκαριά
κατσίκια που βόσκουν στα ριζιμιά του γκρεμού
με χαιρετάει. Ανταποδίδω με.. μια κόρνα. 

Κάθομαι αναπαυτικά σε μια καρέκλα στο
παλιό πετρόχτιστο μαγαζάκι του ποταμού και
παραγγέλνω τσίπουρο. Λίγο πιο πέρα πέντ’ έξι
κότες τσιμπολογάνε. Ολόγυρα πανύψηλα πλα-
τάνια και λεύκες δεν αφήνουν υποψία ήλιου να
διαπεράσει τις πυκνές φυλλωσιές τους. Μπροστά
ο δρόμος οδηγεί αναγκαστικά στην παλιά σιδε-
ρένια γέφυρα. Έτσι όπως την στεφανώνουν
δεξιά και αριστερά τα θεόρατα δέντρα φαντάζει
σαν ένα φυσικό τούνελ. Φτιαγμένη από σίδερο
και ξύλο αντάμα, τραντάζεται συθέμελα καθώς
“την πατάνε” χρόνια ολάκερα αυτοκίνητα, φορ-
τηγά και κάθε είδους μηχανοκίνητα. Αυτή όμως
εκεί στο ύψος της στέκει αλύγιστη και μονιάζει
τις δύο αντικρινές όχθες του Μέγδοβα που
κυλάει από κάτω βουερός και σε μεγάλο πλάτος.
Ο ποταμός που πηγάζοντας από την περίφημη
λίμνη Πλαστήρα της Θεσσαλίας επιχειρεί μία
εγκάρσια τομή μέρους της Πίνδου εισβάλλοντας
στο τέρμα της περιπετειώδους διαδρομής του
στην πελώρια τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών.
Πριν κατασκευαστεί η γέφυρα- κάπου στα τέλη
του χίλια εννιακόσια πενήντα- η μετάβαση από
τη μία άκρη του ποταμού στην άλλη γίνονταν

με το « καρέλι » που ήταν ένα αυτοσχέδιο
ξύλινο βαγονέτο πάνω σε μία τροχαλία με
χοντρό σύρμα που το πηγαινοέφερνε κάποιος
χειροδύναμος χωρικός. Έτσι επικοινωνούσαν
τότε τα απέναντι χωριά με το Καρπενήσι, σε
συνθήκες για γερές αντοχές.

Ακούω το βουητό του Μέγδοβα που κυλάει
σχίζοντας τις όχθες. Οι παλιοί θυμούνται ότι
τους αλλοτινούς καιρούς, στους βαρείς χειμώνες,
το ποτάμι εμπλουτισμένο από τα νερά των βρο-
χών σίμωνε στο ύψος της γέφυρας στροβιλί-
ζοντας θυμωμένο και κατεβάζοντας μέχρι και

όρθια(!) πλατάνια. 
Τα καλοκαίρια, όμως, τα παι-

διά ροβολούσαν από το Καλε-
σμένο και τα γύρω χωριουδάκια,
ψάρευαν και κολυμπούσαν στον
Μέγδοβα και κατόπιν τρωγόπιναν
τραγουδώντας και διασκεδάζον-
τας στο φιλόξενο μαγαζάκι του
μπάρμπα Στέρου στα ριζά της
γέφυρας. Αν ο επισκέπτης κα-
τηφορίσει ζερβά μετά το τέλος
της γέφυρας, θα αντικρίσει σε
όλο της το μεγαλείο την μαγεία
του ποταμού που ξεδιπλώνεται
όσο βλέπει το μάτι. 

Κι ίσως εκεί μέσα στην σιγα-
λιά της φύσης να ακουστούν
ξανά γέλια και χαρές κι ας ξενι-
τεύτηκαν τα παιδιά από το όμορ-
φο Καλεσμένο.

«Έριξε πολύ νερό τούτες τις
μέρες», με βγάζει από τις σκέ-
ψεις μου η φωνή της γυναίκας

που δουλεύει στο μαγαζάκι.
«Έχετε κόσμο;» της αποκρίνομαι. « Που κό-

σμος λεβέντη μου πια. Κάποτε εδώ....». 
«Ξέρω, ξέρω » ανταπαντώ. 
Τι αδικία να ρημάζουν τέτοιοι τόποι σκέφτομαι.

Ας όψονται τα αστικά σκλαβοπάζαρα και οι ερ-
γολάβοι των ψυχών, Έδιωξαν τους ανθρώπους
από τέτοια άγια μέρη και τους στρίμωξαν σε
τσιμεντένια κλουβιά να έχουν καταντήσει άρ-
ρωστοι και νευρωτικοί...

Όμως οι μνήμες παραμένουν! Μαζί με την
αγάπη, παλιότερων και νεότερων, γι’ αυτό τον
τόπο, που σε πείσμα των σύγχρονων καιρών
εξακολουθούν να ταξιδεύουν με «το καρέλι της
ψυχής» στο χρόνο και στα παλιά λημέρια…  

* (Ο Θανάσης Τσιόγκας του Παντελή είναι
Καλεσμενιώτης από μάνα)

Στη  μητρική  γη...
Από τον Θανάση Τσιόγκα του Παντελή

Ένα κείμενο που γράφτηκε πριν μερικά χρόνια, αλλά πρωτοδημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας
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Θάνατοι
― Στις 20-2-2011 απεβίωσε ο Βλάχος Ιωάννης,

γιος του Κώστα και της Δέσποινας Βλάχου, σε
ηλικία 56 ετών. Στις 27 Μαρτίου 2011 τελέστηκε το
40ήμερο μνημόσυνο σε κλίμα έντονης συγκίνησης
για τους γονείς του, οι οποίοι κήδεψαν εν ζωή τα
δυό τους παιδιά.

― Την 1-2-2011 έφυγε από τη ζωή ο συγχωρια-
νός μας Τρύφωνας Αλεξόπουλος. Ήταν άνθρωπος
ήσυχος και καλόκαρδος. Μόχθησε και κουράστηκε
στη ζωή του προκειμένου να μεγαλώσει και να απο-
καταστήσει την μοναχοκόρη του μαζί με τη σύζυγό
του Γαλήνη.

― Την 1-2-2011 αναπαύθηκε
από την τυραννία του παρόντος κό-
σμου η συγχωριανή μας Αντιγόνη
Καραγκούνη. Η Αντιγόνη υπήρξε
μία ήσυχη, αλλά ταυτόχρονα τρα-
γική φιγούρα του χωριού μας. Γεν-
νήθηκε στο Παπαρούσι το 1933.
Είκοσι χρόνων κατέβηκε στην

Αθήνα να εργασθεί σαν υπηρέτρια, όπου μία συναι-
σθηματική ατυχία ανέτρεψε το λογικό της. Έκτοτε
πέρασε ήσυχα τη ζωή της στο χωριό εντυπωσιάζον-
τας με την ευπρέπειά της. Είχε την ευλογία να τύχει
για 46 συναπτά χρόνια της αμέριστης και αγόγγυ-
στης φροντίδας της νύφης της Μαρίας Καραγκούνη.
Για την ξέχωρη και διακριτική παρουσία της στο
χωριό μας, της αφιερώνουμε το γεμάτο σημασία ποί-
ημα του Γ. Δροσίνη.

Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα
γλυκοχάραμα αυγής είναι πέρα;

Και αντί νάρθει μία νύχτα αξημέρωτη
ξημερώνει μια αβράδιαστη μέρα;

Μήπως είναι η αλήθεια στο θάνατο
κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη;
Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε

κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει!

― Στις 30-1-2011, γιορτή των
Τριών Ιεραρχών, έφυγε από τον μά-
ταιο τούτο κόσμο για το Βασίλειο
του Ουρανού ο πολύ αγαπητός μας
φίλος Σωτήρης Δ. Πατσιούρας. Ο
Σωτήρης γεννήθηκε στην Ανατολική
Φραγκίστα Ευρυτανίας και απεβίωσε
στην οικία του στην Πετρούπολη Ατ-

τικής, μέσα στην ακαταπόνητη φροντίδα και αγάπη
της εκλεκτής συζύγου του Αρχοντούλας. Ο Σωτήρης
νυμφεύθηκε την Αρχοντούλα, το γένος Τσουρουνάκη
από την Κρήτη, και απέκτησαν μία κόρη τη Στυλιανή.
Ήταν πραγματικά μία σημαντική προσωπικότητα. Χα-
ρακτήρας ακέραιος, άνθρωπος φιλήσυχος με ευαι-
σθησία και καλοσύνη, με αμόλευτη συνείδηση και
ηθική ακτινοβολία, συμπαθής και αγαπητός από
όλους. Όλοι, όσοι τον γνώρισαν από κοντά, τον έκα-
μαν και τον ήθελαν φίλο, τους αγάπησε και τον αγά-
πησαν. Εργάστηκε ως ανώτερος υπάλληλος στο
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας όπου και συνταξιο-
δοτήθηκε. Ο Σωτήρης θα μείνει στη σκέψη μας και
στην καρδιά μας ως αγνός πατριώτης, καλός οικογε-
νειάρχης, καλός φίλος, αλλά και ως καλλίφωνος στο
ψαλτήρι της εκκλησίας. Το ζεύγος Σωτήρη και Αρχον-
τούλας Πατσιούρα τιμούσε κάθε εκδήλωση του Συλ-
λόγου μας στην Αθήνα και μετέδιδε παντού την
αγάπη του προς εμάς.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του Σωτήρη μέσα στην
αγάπη του Χριστού μας. Ευχόμαστε την εξ ύψους πα-
ρηγορία στην οικογένειά του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των εκλιπόντων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΈναΈνα απόαπό
τατα γεφύριαγεφύρια

τουτου ΚαλεσμένουΚαλεσμένου
που χρειάζονται που χρειάζονται 

συντήρηση.συντήρηση.


